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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ENFRENTAMENTO  
NOS ÂMBITOS CÍVEL E CRIMINAL

Por: Nágila Maria Sales Brito1

SUMÁRIO

1. Introdução; 2. Dados Estatísticos alarmantes; 3. Sexo e gênero: a diversidade que faz a diferença; 4. 
Questões destacadas: 4.1 a competência dos Juizados/Varas que cuidam de violência doméstica e familiar contra a 
mulher: ampla ou restrita?; 4.2 Medidas protetivas de urgência: quem pode conhecer?; 4.3 Alimentos provisórios 
e provisionais: quem pode conceder e quem pode executar?; 4.4 Justiça restaurativa: um bem ou um mal para o 
combate à violência doméstica?; 5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

As Varas Especializadas nos julgamentos das causas de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher possuem 
competência híbrida, debruçando-se, pois, em questões dos âmbitos criminal e cível, o que ainda não possui pacificação 
quanto a sua extensão e tem provocado alguns retardos na prestação jurisdicional com a remessa dos autos para outro juízo, 
onde muitas vezes são suscitados os conflitos de competência, com evidente prejuízo para as jurisdicionadas, sujeitos de 
direito que a Lei Maria da Penha elegeu para proteção.

Para enfrentar o problema, demonstramos, num primeiro momento, os dados estatísticos alarmantes, mormente 
porque eles nem sequer espelham a verdade ante as evidentes subnotificações em muitos casos.

Trabalhou-se ainda com as diferenças necessárias entre sexo e gênero, para bem entender a origem do problema, 
e destacaram-se questões sobre a competência dessas Varas, especificando, no que concerne aos alimentos provisórios e 
provisionais, a problemática do pedido de reparação de danos de forma genérica e a aplicação de práticas restaurativas 
como mais um instrumento para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em obediência ao comando 
constitucional (§ 8º do art. 226), sem nenhuma pretensão de esgotar o tema aqui tratado.

2. DADOS ESTATÍSTICOS ALARMANTES

Passados mais de 11 anos da entrada em vigor da Lei 11.340/2006, marco legal significativo para o enfrentamento 
da violência doméstica contra a mulher, verifica-se ser ainda necessário tratar-se da denominada Lei Maria da Penha e 
acrescentar-lhe dispositivos, ao contrário do que se pensava e sonhava logo de início, de que seria uma lei temporária, 
possivelmente vindo a tornar-se letra morta, por inanição da sua imputação, já que se idealizava a diminuição da violência 
contra a mulher, o que não ocorreu. Na verdade, a violência contra a mulher representa cerca de 30% dos processos na 
área criminal, tanto nas comarcas do interior como na capital do estado da Bahia.

1 Doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da 

Bahia (1997). Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2010. 
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Não se pode comprovar cientificamente se essa violência aumentou ou se apenas tornou-se mais visível com 
o reconhecimento pelas próprias mulheres que vivem essa situação nas suas vidas, e o encorajamento decorrente de 
campanhas e do trabalho de diversos órgãos que as levam a denunciar. As estatísticas assustam. Senão vejamos:

Registro de ocorrências policiais na Bahia no período de janeiro a agosto de 2017 (vítimas: mulheres com idades 
identificadas maiores de 18 anos).

Verifica-se, pois, que foram cadastrados no estado da Bahia 23 feminicídios, 150 homicídios dolosos de mulheres, 
174 tentativas de homicídios, 7.582 lesões corporais dolosas, 242 estupros e 15.270 ameaças2.

Esses dados impactam porque, em apenas 6 meses, os números são tão altos que falam por si sós, inclusive não 
se pode olvidar tratar-se das ocorrências visíveis, não sendo crível afirmar-se os números reais da violência doméstica e 
familiar contra a mulher em Salvador e no interior. 

Valéria Diez Scarance Fernandes, quando cuida do “silêncio” da vítima dentro do ciclo de violência, atribui a tal 
silêncio o significado de conduta omissiva em responsabilizar o autor da violência, explicitando em que consistem essas 
omissões: a vítima não registra boletins de ocorrência contra o agressor; a vítima registra boletim de ocorrência contra o 
agressor, mas renuncia ao direito de representar; após noticiar a violência, a vítima se retrata e inocenta o agressor. Nesses 
casos, deve o julgador apropriar-se de conceitos metajurídicos para compreender os motivos que levam a vítima a não 
processar o agressor.3  Atenta a esta circunstância, a Ministra Cármen Lúcia, na 7ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, 
que teve como tema “Transformando para a Paz”, determinou como centro de atenções a “Cabeça de Mulher”, visto que, 
por vezes, a mulher deve ser protegida dela própria. determinou para 

Esse silêncio da vítima pode conduzir à perda de uma vida, resultado, não raro, de pressões familiares que reprovam a 
iniciativa da “sobrevivente”4 em denunciar aos órgãos públicos a violência sofrida, a revitimização com inúmeras repetições 
da narrativa do fato delituoso nos diversos órgãos estatais e, por vezes, a banalização do ocorrido por parte dos servidores 
que fazem o 1º atendimento, o que, em muitos casos, acarreta a acentuada queda da autoestima da vítima, a depressão, 
além de outros efeitos maléficos da violência doméstica.

Necessário, portanto, levar-se a sério tal problema e não o relegar ao esquecimento das prateleiras dos fóruns ou 
dos arquivos do computador, na hipótese dos processos digitais. Urge que se deem respostas imediatas a tais violências 
contra a mulher, e, para isso o CNJ já tornou permanente o Programa Justiça pela paz em casa, em que são realizados 
esforços concentrados em três semanas no ano5, em todas as comarcas do Brasil, para o julgamento de feminicídios, nas 
Varas do júri, ou de homicídios de mulheres, se o crime foi anterior à lei 13.104/2015, e, em todas as Varas especializadas 

2 Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública em 03/08/2017, por meio da Rede Bahia de Televisão

3 (Lei Maria da Penha, o processo penal a caminho da efetividade, p. 124).

4 Nos Estados Unidos, vítima é a mulher que foi assassinada e sobrevivente, aquela que sofreu lesões, ameaças, etc , que não veio a óbito, segundo palestra proferida 

por Marta Vasconcelos, Miss Universo, ano 1968., e psicóloga nos Estados Unidos, com trabalhos com mulheres vítimas de violência, de língua portuguesa  naquele 

país.

5 e em novembro será entre os dias 20 a 24
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para o julgamento dos crimes com incidência da lei Maria da Penha, ou nas Criminais que tenham esta competência, 
quando os juízes, em verdadeiros mutirões, movimentam os processos da violência doméstica, concedendo as medidas 
protetivas, realizando audiências preliminares ou de instrução, enfim, julgando o maior número possível de processos 
dessa matéria, numa demonstração de que o Judiciário Brasileiro não se conforma com tamanha violência contra a mulher 
e não medirá esforços para punir os agressores. 

O mapa da violência no Brasil 2015, no que concerne aos feminicídios, organizado por Julio Jacob Wailsefisz, 
coloca o Brasil na 5ª posição dentre 84 países pesquisados, atrás, tão somente, de El Salvador, seguido por Colômbia, 
Guatemala e Rússia (único país não-latino). No nosso país, cerca de 13 mulheres são mortas por dia (quase metade delas 
por armas de fogo).

A Bahia é o 10º estado (2013), com 5,8 mortes a cada 100 mil mulheres. A sua capital, Salvador, é a 10ª colocada 
(2013), com 7,9 mortes a cada 100 mil mulheres, e 16 municípios da Bahia estão entre os mais violentos no Brasil: Mata 
de São João (7º), Pojuca (9º), Itacaré (10º), Porto Seguro (19º), Alcobaça (21º), Simões Filho (28º), Ubaitaba (40º), 
Ibirapitanga (52º), Lauro de Freitas (53º), Eunápolis (57º), Nova Viçosa (58º), Santa Cruz Cabrália (60º), Presidente 
Tancredo Neves (68º), Dias D’Ávila (71º), Medeiros Neto (78º), Encruzilhada (99º).

A Conclusão do Relatório da pesquisa: elevado nível de tolerância da violência contra as mulheres, o que se 
confirma com outro dado: a cada 56 minutos, uma mulher é agredida em Salvador.

Os números impressionam porque se sabe que tudo passa pela educação, tanto a ministrada na escola como na 
família, desde a mais tenra idade, para se distinguirem conceitos que deveriam ser bem esclarecidos e aceitos, a exemplo de 
sexo e gênero, que se repassam, neste trabalho, sem a profundidade necessária, apenas com o intuito de chamar a atenção 
para o problema. Há que se formar as crianças e os jovens para que possam ver as mulheres como semelhantes, e não como 
seres inferiores, para que as mulheres não enxerguem as agressões como fatos normais, bem como orientá-las a se proteger.

Na verdade, a violência doméstica ocorre em TODOS os grupos sociais, independentemente de renda, cor, 
etnia, religião, opção sexual ou idade. E acontece em todos os países, em maior ou menor quantidade.

3. SEXO E GÊNERO: A DIVERSIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA

Sexo decorre de fatores biológicos e afirma-se, comumente, dividir-se em dois: masculino e feminino, não se 
podendo olvidar, todavia, da existência dos intersexos6.

Costuma-se asseverar como sexo a anatomia do sistema reprodutivo de um indivíduo e suas características sexuais 
secundárias, ao passo que o gênero pode se referir a papéis sociais com base no sexo do indivíduo (papel de gênero) ou na 
identificação pessoal do próprio gênero baseado no que psicologicamente se reconhece. Às vezes, o sexo atribuído a um 
indivíduo e seu gênero não coincidem e o indivíduo pode ser transgênero ou intersexual.

A condição orgânica que distingue o macho da fêmea e que lhes permite reproduzir-se 7 constitui uma definição 
de sexo como categoria biológica, enquanto o gênero pode ser visto como uma distinção sociológica. Não é unanimidade 
essa diferenciação, havendo até quem não distinga os dois termos, como na França, usando-os alternadamente. A definição 
em uso pela Organização Mundial de Saúde é que “gênero refere-se aos papéis, comportamentos, atividades e atributos 
socialmente construídos que uma determinada sociedade considera apropriados para homens e mulheres e que masculino 
e feminino são categorias de gênero”.

Segundo o dicionarista De Plácido e Silva, a palavra sexo origina-se do latim sexus, e em sentido técnico, designa 
a condição orgânica distintiva do macho e da fêmea. Na terminologia médica, os órgãos genitais, distintivos dos sexos, 
formado de genital, qualificativo de tudo que concerne à geração ou reprodução8.

6 termo utilizado para um grupo de variações genéticas de anatomia sexual ou reprodutiva que não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de “sexo 

masculino” ou “sexo feminino

7 Houaiss. Dicionário da Língua Portuguesa (míni), ed. Objetiva, p. 713.

8 Vocabulário Jurídico, 28 ed. São Paulo: Forense e Gen, 2009, p. 1288.
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Interessante constatação é trazida pela jurista norte-americana Francis Olsen (1945), citada por Ana Lúcia 
Sabadell9, ao afirmar que o direito tem “sexo” e este sexo é masculino, no texto “O sexo do direito” (Olsen, 1990). Ela 
observa que, na civilização ocidental, predomina um sistema dualista de pensamento: o racional se opõe ao irracional, o 
ativo ao passivo, o abstrato ao concreto. O primeiro desses termos é identificado ao masculino, o segundo, ao feminino. 
Nesse sistema dual, o feminino será sempre o mais fraco, o menos admirado e o mais submisso.

E até o Direito, o maior instrumento para a construção da paz e que deveria ser sinônimo de Justiça, valoriza 
o masculino, tanto que, por muito tempo, a mulher não teve direito ao voto, logo elegiam-se homens, que elaboravam 
leis que permitiam a continuidade da desigualdade. E isso refletia-se no Ordenamento jurídico brasileiro, com legislação 
civil e penal que, até bem pouco tempo, considerava a mulher incapaz, se ela viesse a casar-se, para que ficasse bem claro 
quem mandava, e, nas próprias tipificações penais, em que era exigido o requisito moral de ser mulher “honesta”, para 
que pudesse ser considerada sujeito passivo de crimes, antes classificados contra os costumes e hoje como crimes contra a 
liberdade e a dignidade sexual. 

Gênero como produto da cultura, desde a educação infantil, reforçado pelos meios de comunicação e pela própria 
sociedade, que cria uma ideia do que seja masculino e feminino, dando mais valor a tudo o que é masculino. O objetivo 
é a distribuição desigual dos espaços de poder, mormente no espaço público, verificando-se que o homem tenta impor a 
sua suposta superioridade por meio da violência contra a mulher, delineando-se nitidamente a violência de gênero. Isso 
foi, ao longo do tempo, reforçado pela mídia, em que revistas femininas “aconselhavam” a ficar bonita para o homem 
não sair de casa e a aprender os afazeres domésticos para poder arranjar marido, e naturalizou-se a prática de as meninas 
serem chamadas a “ajudar” as mães nas tarefas domésticas enquanto os meninos continuavam a brincar porque isso não 
era trabalho de homem. Vê-se, assim, na verdade, que a mudança de paradigma deve iniciar-se em casa, afinal quem educa 
homens e mulheres são as mulheres.

Em tempos hodiernos, em que homens e mulheres igualam-se na divisão de trabalho, não mais se justifica a ideia 
de haver trabalhos de homem e trabalhos de mulher, sob pena de uma sobrecarga desmesurada para a última, o que tem 
levado a resultados estatísticos de que as pessoas mais felizes são os homens casados, em segundo lugar os homens solteiros, 
em terceiro as mulheres solteiras e por último as casadas. As consequências dessa distinção, de a mulher ficar com os 
encargos de criar os filhos e cuidar da casa, tem levado muitas mulheres a optar por ficarem solteiras, priorizando as suas 
carreiras profissionais ou retardando o momento da maternidade.10 

A diferença entre sexo e gênero faz-se necessária para que se possa entender o ser humano e a sua complexidade, 
buscando-se a aplicação efetiva do princípio da igualdade, nos seus sentidos formal e material. Observar a diferença 
permite que se verifique a real visão da sociedade, geradora de violência, que se “normaliza” diuturnamente, nas relações 
familiares e domésticas, em que se espera a dicotomia tradicional, homem que manda e mulher que obedece, e aquela que 
ousar discrepar desse modelo arrisca-se a sofrer as consequências, num determinismo inaceitável: quem mandou nascer 
mulher?

A Lei Maria da Penha adveio para regulamentar o § 8º do art. 226 da CR, que impõe ao Estado a “assistência 
à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas 
relações”, na tentativa de reverter a lógica da hierarquia de poder em nossa sociedade que prioriza o homem. Busca 
atender ao princípio de ação afirmativa, afirmando, na justificativa, para o encaminhamento do projete de lei que veio 
a ser denominada de Lei Maria da Penha, que: “É contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das 
mulheres. O respeito à igualdade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê proteção e dignidade às mulheres vítimas 
de violência doméstica. Não haverá democracia efetiva e igualdade real enquanto o problema da violência doméstica não 
for devidamente considerado. Os direitos à vida, à saúde e à integridade física das mulheres são violados quando um 
membro da família tira vantagem de sua força física ou posição de autoridade para infligir maus tratos físicos, sexuais, 
morais e psicológicos”.

9 Manual de Sociologia Jurídica, p.228.

10 A escolha pela profissão tem sido definida em larga escala no Japão, onde as jovens optam por não casar-se ou casar-se quando já estabelecido na profissão.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

24

E continua a Exposição de Motivos no item 16: “ As desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de 
uma construção sócio-cultural que não encontra respaldo nas diferenças biológicas dadas pela natureza. Um sistema de 
dominação passa a considerar natural uma desigualdade socialmente construída, campo fértil para atos de discriminação 
e violência que se “naturalizam” e se incorporam ao cotidiano de milhares de mulheres. As relações e o espaço intra-
familiares foram historicamente interpretados como restritos e privados, proporcionando a complacência e a impunidade”.

A Lei Maria da Penha define, no seu art. 5º, a violência doméstica e familiar contra a mulher como aquela baseada 
no gênero, ou seja, não será toda violência contra a mulher que terá a incidência da lei Maria da Penha, mas aquela que 
tenha ocorrido por questão de gênero, qual seja lastreada na ideia da supremacia masculina sobre o feminino e no desprezo 
à condição feminina. Além disso, deverá ter ocorrido em ambiência doméstica e familiar, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas, bem como as que possuem ou possuíam algum laço de afeto, ainda que não tenha 
havido coabitação. Pela primeira vez, uma lei faz referência às pessoas homoafetivas, colocando-as no âmbito de proteção 
da lei (parágrafo único do art. 5º).

Assim, independentemente de que conceitos adotemos para sexo e gênero, ou mesmo se não os distinguirmos11, é 
importante destacar o quanto é positiva a existência de uma lei de proteção à mulher, como ação afirmativa, para enfrentar 
séculos de história de cultura patriarcal e de violência, já declarada constitucional pelo STF, ao julgar a  ADCnº19 e 
ADI nº4.224, tendo principais questões decididas as de que não há violação do princípio da igualdade no fato de a Lei 
11.340/2006 ser voltada apenas à proteção das mulheres (somente a mulher recebe proteção diferenciada, o homem recebe 
a proteção comum, prevista no CP); os dispositivos da Lei 9.099/95 não são aplicáveis, em qualquer hipótese, no que se 
refere aos crimes da Lei Maria da Penha.

4. QUESTÕES DESTACADAS:

Nesse estudo, abordar-se-á, destacadamente, algumas questões do dia a dia dos operadores do direito na área de 
violência doméstica que merecem um olhar mais cuidadoso para firmar-se um posicionamento, com o que será possível a 
almejada celeridade dos processos.

Visa-se com isso, buscar o entrelaçamento das decisões de juízes de competências diversas, das Varas de Família, 
das Varas Criminais e das Varas onde tramitam os processos de violência doméstica, a fim de que não sejam gerados mais 
riscos à mulher. Aconselhável, por isso, a criação de uma Rede de proteção à mulher, a ser formada pelos juízes das diversas 
áreas, visando à consequente compatibilidade das decisões.

Senão vejamos:

4.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR12 
CONTRA A MULHER: AMPLA OU RESTRITA?

A “Lei Maria da Penha” estabelece que as causas cíveis e criminais relacionadas à violência doméstica serão dirimidas 
pelo Juizado ou Vara de Violência Doméstica e Familiar  contra a Mulher e, na ausência destes, pelas Varas Criminais 
(arts. 13 e 33). A nova legislação deixa clara a necessidade de criação de varas especializadas, com competência híbrida, ou 
seja, julgamento de matérias cível e penal, com o objetivo de permitir a unificação da prestação jurisdicional, tornando o 
processo mais célere e prevenindo decisões incompatíveis. No entanto, enquanto não estruturados os Juizados ou Varas de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a competência para o processamento desses feitos cabe ao juiz criminal, 
como atribuída pela referida Lei, com a finalidade de afastar os feitos que versassem sobre violência doméstica dos Juizados 
Especiais Criminais, extirpando a associação aos delitos de menor potencial ofensivo.

11 Um levantamento da literatura feminina francesa realizado por Michele Ferrand (1989) explicita que para muitas francesas, o próprio sexo não se inscreve 

puramente no terreno biológico, mas sofre uma elaboração social, que nã se pode negligenciar sob pena de naturalizar processos de caráter histórico.

12 Na Bahia, por uma decisão do Tribunal Pleno, à unanimidade, foi alterada a denominação para Vara da Justiça pela paz em casa, sem alterar a competência para 

julgamento dos processos com incidência da Lei Maria da Penha.
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Os conflitos de competência, porém, pululam na Sessão Criminal, órgão definido regimentalmente para o 
julgamento dessa matéria, sendo, na sua maioria, geradores de dúvidas as competências das Varas hoje denominadas da 
Justiça pela paz em casa, com as Varas da Infância e Juventude, além ainda da dos idosos e das primeiras com a dos Juizados 
Especiais. Sempre salutar afastar-se a competência dos Juizados Especiais, quando presente questão de violência doméstica, 
baseada no gênero, a fim de não ser tratado o crime como de pequena monta, como se verifica no julgado abaixo.

Quando se trata de violência contra adolescente, tem tentado esta autora determinar a competência da Vara da 
Infância e Juventude, por entender que, no caso, a condição de vulnerabilidade em razão da idade sobrepõe-se à questão 
de gênero, tendo a menoridade sido considerada de maior importância, consoante se observa do disposto no art. 227 da 
Constituição Federal, retromencionado e art. 4º, parágrafo único, alínea ‘a’, da Lei nº 8.069/1990 (ECA). Logo, de acordo 
com os princípios constitucionais da proteção integral da criança e do adolescente e da prioridade absoluta, o conceito de 
gênero, para tal situação, somente deveria verificar-se quando a pessoa do sexo feminino atingisse a maioridade (18 anos de 
idade), não se podendo priorizar a questão do gênero, nesses casos, mas, sim, a especial proteção de criança e adolescente, 
consoante se verifica no julgado abaixo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA 
POR PADRASTO CONTRA ENTEADA CRIANÇA. LEI MARIA DA PENHA. 
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA RESTRITA À MULHER ADULTA. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM CRIMINAL. A incidência irrestrita da Lei 
11.340/06 para tutelar, além da mulher adulta, a criança do sexo feminino, importa em proteção 
superlativa, com ofensa direta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. A 
vulnerabilidade e a hipossuficiência de tal categoria, justificativa do tratamento legal especial, 
diferentemente do que ocorre com a mulher adulta, independe do gênero sexual, não servido, os 
arts. 2º e 13º daquele diploma, como fundamento adequado para ilações em sentido contrário. 
CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE, COMPETENTE O JUÍZO DA 
12ª VARA CRIMINAL DE GOIÂNIA. (TJGO, Rel. Márcio de Castro Molinari, julgado em 
01.04.2015).

Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado 22 da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher (COPEVID 04/2015) assim dispõe:

“O Ministério Público deve zelar para que, existindo Vara Especializada em Crimes contra 
Crianças e Adolescentes, quando a vítima for do sexo feminino em contexto de violência 
doméstica e familiar, a competência para conhecimento e julgamento seja das Varas 
Especializadas e não dos Juízos de Violência Doméstica, por se tratar de crime contra a 
vulnerabilidade da infância e juventude, reafirmando a competência do Juízo da Infância 
e Juventude quanto às medidas de proteção previstas no ECA.” (Grifos nossos).

Mas esta autora foi voto vencido, tendo o Tribunal da Bahia firmado o entendimento de que, toda vez que 
envolver relacionamento afetivo, deverá tramitar o feito na Vara da Justiça pela Paz em Casa.

Eis o julgado:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIVERGÊNCIA 
ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AOS CRIMES CONTRA 
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE E O JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DA COMARCA DE 
SALVADOR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, 
§9º, DO CP), PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO. VÍTIMA ADOLESCENTE, 
À ÉPOCA DOS FATOS. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 2º e 5º, DA 
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LEI Nº 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 
(…)
II - A agressão, embora tenha sido praticada contra uma adolescente, ocorreu no âmbito de 
uma relação íntima de afeto, em razão de a ofendida ser pessoa do sexo feminino.
III - A Lei nº 11.340/06 estabeleceu um sujeito passivo próprio para as formas de violência 
nela previstas: a mulher, podendo ela ser adolescente, adulta, idosa. O requisito é tão-
somente pertencer ao sexo feminino, quando a violência possua como motivação a opressão 
à mulher. Portanto, o que importa, para definição do alcance de proteção da Lei Maria da 
Penha, é a configuração de ser mulher, por seu gênero e condição de hipossuficiência em 
relação ao agressor, com o qual mantém ou manteve vínculo de relação doméstica, e que 
venha a sofrer qualquer espécie de violência por parte deste.
(...)
Conhece-se do Conflito, declarando-se competente a 1ª Vara de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador.
(Classe: Conflito de Jurisdição,Número do Processo: 0158605-17.2009.8.05.0001, 
Relator(a): Aracy Lima Borges, Seção Criminal, Publicado em: 28/04/2017)

 
Outro conflito em que fui vencida cuidava do reconhecimento de relacionamento afetivo como gerador da ameaça 

perpetrada contra a mulher, mas a divergência entendeu ser questão meramente patrimonial.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA PROFERIDA 
CONTRA EX-COMPANHEIRA. MOTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE 
HIPOSSUFICÊNCIA OU VULNERABILIDADE EM RAZÃO DO GÊNERO 
FEMININO NO CASO VERTENTE. AFASTAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO 
CONFERIDA PELA LEI MARIA DA PENHA. INEXISTÊNCIA DE SUBJUGAÇÃO DA 
EX-COMPANHEIRA. DIVERGÊNCIA PATRIMONIAL QUANTO A PARTILHA DE 
BENS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA PROCESSAR 
A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA CONSTANTE NO ART. 147 DO CPB. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROVIDO. 
(Classe: Conflito de Jurisdição, Número do Processo: 0546547-67.2016.8.05.0001, 
Relator(a): Soraya Moradillo Pinto, Seção Criminal, Publicado em: 06/04/2017).

Em relação ao idoso, vê-se esta decisão:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE 
O JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE 
SANTANA E SUSCITADO O JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA. CRIME DE AMEAÇA 
(ART. 147 DO CP, C/C O ART. 41 DA LEI Nº 11.340/2006) PRATICADO CONTRA 
A GENITORA. CRIME CONTRA MULHER. PRÁTICA NO ÂMBITO DA 
UNIDADE DOMÉSTICA E DA FAMÍLIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 
CONFIGURAÇÃO. IDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. O ARTIGO 2° DA LEI 
11.340/06 PREVÊ QUE A MULHER DEVE TER OS SEUS DIREITOS ASSEGURADOS 
INDEPENDENTEMENTE DE CLASSE, RAÇA, ETNIA, ORIENTAÇÃO SEXUAL, 
RENDA, CULTURA, NÍVEL EDUCACIONAL, IDADE E RELIGIÃO. CONFLITO 
A QUE SE CONHECE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO 
DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA 
COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.
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(Classe: Conflito de Jurisdição, Número do Processo: 0003648-83.2007.8.05.0080, 
Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Seção Criminal, Publicado em: 11/10/2013).

Preocupante a existência de inúmeros conflitos de competência, por significar atraso nos julgamentos, o que pode 
redundar em reconhecimento da prescrição, por tratarem, geralmente, de crime de ameaças, cuja pena máxima é de um a 
seis meses de detenção ou multa, com prescrição em abstrato após três anos da data do fato.

Quanto à abrangência da matéria a ser julgada nas Varas Especializadas da mulher, os que entendem pela ampla 
competência desta Vara nas ações de natureza civil, fundamentam o seu posicionamento na possibilidade de conhecimento, 
pelo mesmo magistrado, da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as 
repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas, direta e indiretamente, desse fato, sendo imprescindível  
que a causa de pedir da correlata ação consista justamente na prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, 
não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, 
incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Providência que, a um só tempo, facilita o acesso à Justiça da mulher, 
vítima de violência doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.

Neste sentido, é o atual entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado no Acórdão 
proferido no Resp nº 1475006/MT (REsp 1475006/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 14/10/2014, DJe,30/10/2014), ao estabelecer que a vara especializada em violência doméstica e familiar contra 
a mulher é competente para julgar execução de alimentos. A mesma turma, em Acórdão proferido no REsp 1496030/MT 
(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, 
DJe 19/10/2015), decidiu que a vara especializada é competente para analisar e julgar também pedido de divórcio.

Ressalta-se que a discussão é recente e possui divergências, já que não há uma completa aceitação pelos Tribunais 
de Justiça da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tanto é que o enunciado 03 do FONAVID (Fórum Nacional 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) assim dispõe:

“A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é 
restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 
cíveis e as de Direito de Família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, 
respectivamente.”

Na Bahia, foi regulamentada a matéria por meio da Resolução nº 47, de 13 de junho de 2012, do Tribunal Pleno, 
in verbis:

Art. 1º A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência para o 
processo, o julgamento e a execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme conceitos definidos nos arts. 5° e 
7°, da Lei nº 11.340/2006.
Art. 2º Na área criminal, a competência da Vara abrange o processo, o julgamento e a 
execução das ações penais que configurem crime decorrente da prática de violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher, independentemente de sua 
iniciativa (ação pública, pública condicionada e privada).
Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra a vida praticados contra a mulher, compete 
às Varas Sumariantes do Júri processar as ações de competência do Tribunal do Júri e seus 
incidentes, ainda que anteriores à propositura da ação penal, até a pronúncia, inclusive.
Art. 3º Na área cível, a competência da Vara de Violência Doméstica abrange apenas o 
processo e a execução de Medidas Protetivas de Urgência, definidas nos arts. 22 a 24 da Lei 
Federal n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
§ 1° As Medidas Protetivas de Urgência constituem procedimentos acautelatórios de 
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urgência, que não se confundem com ações judiciais cautelares nominadas ou inominadas, 
e independem do pagamento de custas e de qualquer outra formalidade processual.
 § 2° As Medidas Protetivas de Urgência deverão ser propostas pelo Ministério Público ou 
pela Ofendida, mediante requerimento, independentemente da intervenção de Advogado 
ou Defensor, ou do ajuizamento de qualquer ação cível ou penal.
§ 3° As ações judiciais cíveis e de família, fundadas em violência doméstica e familiar contra 
a Mulher, tramitam na Justiça Comum, sem prejuízo da competência da Vara de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e executar as Medidas Protetivas de 
Urgência de que trata o caput deste artigo e para a celebração de acordos sobre direitos 
disponíveis, na forma do art. 5º, deste Provimento.

Com efeito, ainda que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça seja pela competência ampliativa dos 
juizados/varas especializados em violência doméstica contra a mulher, é preciso tomar cuidado ao se trazer toda e qualquer 
demanda cível para tais varas, sob o risco de se encontrarem maiores entraves, em vez de se obter julgamento mais célere 
e integral em razão da reunião das matérias. Ainda mais tendo em vista que eventual recurso interposto será analisado 
por câmara criminal do Tribunal de Justiça que poderá entender pela incompetência do juizado especializado para julgar 
determinada matéria cível.

Por outro ângulo, na Bahia, conta-se com apenas sete varas especializadas no Estado, três na capital e quatro no 
interior (Feira de Santana, Camaçari, Juazeiro e Vitória da Conquista). E isso se repete nos demais Estados, à exceção 
do Distrito Federal, onde existem dezenove Varas Especializadas. Em todo o Brasil, contamos com apenas 115 Varas 
Especializadas.13

Reconhece-se como sentimento comum que os juízes atuantes nessas Varas, bem como os Coordenadores Estaduais, 
têm dado um tratamento especial às causas que ali tramitam, numa dedicação merecedora de encômios, mas o excesso 
de trabalho tem trazido muita preocupação. Apenas exemplificando, na comarca de Salvador, as 3 Varas Especializadas 
recebem mais processos que todas as Varas Criminais juntas (23), situação que pode inviabilizar o bom andamento dessas 
Varas.

O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 atribui à Vara Especializada, em que tramitam os feitos da Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, competência cumulativa (criminal e civil) para o julgamento e execução das causas advindas do 
constrangimento físico ou moral, psicológico, sexual e patrimonial suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 
Embora haja posicionamento no sentido de que a extensão da competência preconizada pela Lei n. 11.340/2006 à Vara 
Especializada tem por objetivo permitir ao mesmo magistrado não só o conhecimento da situação de violência doméstica e 
familiar contra a mulher como também ponderar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais decorrentes, 
direta ou indiretamente, desse fato, entende esta autora que, para que seja estabelecida a competência da Vara Especializada 
nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), é essencial que a ação correspondente seja 
decorrente da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher e seja limitada apenas às medidas protetivas de 
urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil.

Por oportuno, outra questão enfrentada no cotidiano dos julgamentos diz respeito à alteração do artigo 386, inciso 
IV do Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/2008, que trouxe a possibilidade de o Juiz, na sentença, fixar valor 
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Em virtude 
desta previsão e da competência cível e criminal dos juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a 
mulher, verifica-se o advento de inúmeras sentenças proferidas pelas varas especializadas, que estabelecem não apenas 
condenação penal ao agressor mas também o pagamento de indenizações por danos morais e materiais à vítima.

A princípio, numa interpretação literal do dispositivo legal, poder-se-ia entender que a condenação pecuniária 
seria determinada de forma automática, uma consequência da condenação. O STJ, no entanto, pacificou o entendimento 
no sentido de que, para ser dado provimento ao pleito indenizatório, não basta o pedido de forma genérica, sendo 

13 Segundo dados do CNJ
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imprescindível a indicação do quantum, a demonstração dos fundamentos para sua apuração e que o pleito tenha relação 
com a violência doméstica e familiar sofrida, sob pena de o pedido não ser deferido. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA 
AO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO 
COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO  STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. “A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido  expresso e 
oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para  reparação dos danos 
morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo penal” (AgRg no AREsp 1027718/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA  TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). Súmula 568/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1669716/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

Este também é o entendimento da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUÍZO CRIMINAL. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a condenação do réu à 
indenização a título de danos morais se não houve demonstração nos autos da apuração 
do seu quantum, devendo, por conseguinte, ser postulado no Juízo competente. 
2.Apelação conhecida e desprovida.” (APELAÇÃO 20151310009609APR (0000940-
20.2015.8.07.0017, Relator: Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA 
CRIMINAL, julgado em 23/02/2017). 

Pelo exposto, verifica-se que a Lei Maria da Penha buscou conferir aos Juizados ou Varas Especializadas poderes 
para analisar os fatos sob diferentes esferas, objetivando, assim, resguardar a vítima e possibilitar a ela tratamento integral 
e célere. Por sua vez, com relação à possibilidade de as varas especializadas julgarem todos os pedidos cíveis que possuem 
relação com a violência doméstica sofrida, em que pese o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal 
posicionamento poderá redundar em prejuízo do acesso à Justiça da mulher em situação de violência doméstica, haja 
vista o pequeno número de Varas Especializadas existentes no Brasil, que, assoberbadas, não conseguiriam julgar o fato 
criminoso com incidência da Lei Maria da Penha, para o qual foram criadas. Ademais, conclui-se que a propositura de 
pedidos indenizatórios no âmbito dos juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher 
é uma realidade atual, porém, para que seja dado provimento, não basta mero pedido genérico, mas que o pedido seja 
devidamente fundamentado, inclusive com a indicação de provas, possibilitando o necessário contraditório.

4.2. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: QUEM PODE CONHECER?

Medidas protetivas de urgência talvez sejam o mais importante instrumento de combate à violência doméstica e 
familiar contra a mulher por coibirem a atuação do agressor, que terá de cumpri-las, sob pena de, com sua violação, ser-lhe 
decretada a prisão. Instituídas pela Lei Maria da Penha, têm sido uma opção para se buscarem alternativas à prisão, com 
efeitos verdadeiramente pedagógicos. São elas de duas espécies, num rol não taxativo apresentado pela Lei Maria da Penha: 
1- as que obrigam o agressor (art. 22) e 2- medidas protetivas à ofendida (art. 23). 
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As medidas protetivas de urgência, diz a lei, poderão ser requeridas pelo Ministério Público e pela Ofendida. No 
nosso Estado, as estatísticas demonstram que tais medidas são requeridas em maior número pela Defensoria Pública. 
A autoridade judiciária terá um prazo de 48 h para a sua concessão, a partir do recebimento do pedido. Poderão tais 
medidas ser concedidas inaudita altera parte e independentemente da manifestação do MP, devendo este ser comunicado 
prontamente.

A autoridade judiciária poderá conceder tantas medidas quantas forem necessárias para garantir a proteção da 
vítima e de seus dependentes, sendo possível ainda serem substituídas ou revistas, a qualquer tempo, por outra de igual 
eficácia, ou ainda podendo ser acrescentadas àquelas já concedidas anteriormente, de forma a complementar a proteção.

Essa competência deve ser a mais ampla possível, abarcando todos os Juízes que, no exercício de sua Jurisdição, 
tomem conhecimento da existência de uma situação de risco para a mulher, devendo eles conceder a medida protetiva que 
se fizer necessária, como acertadamente o fez a Juíza Titular da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, Dra Gelzi Maria 
Almeida Souza. 

Senão vejamos:

(…) “Observando o art. 22 da 11.340/2006, percebe-se que algumas medidas protetivas 
de urgência e as medidas cautelares do CPP, no momento, à vista dos elementos constantes 
dos autos, mostram-se capazes de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução 
criminal.  
Isto posto, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA A WESLEY SOUSA DE 
JESUS, nascido em 21/06/1993, filho de Geraldo de Jesus e Maria Elizia de Souza, RG: 
12755464-55, PELAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA previstas nos inciso 
III, alíneas “a”, “b”e “c”  do art. 22 da lei 11.340/2006 e PELAS MEDIDAS CAUTELARES 
previstas nos artigos 319, I e IV do CPP, concedendo-lhe a Liberdade Provisória: 

1) Manutenção de uma distância mínima de 200 m (duzentos metros) da ofendida, 
familiares e testemunhas, relativamente a qualquer local em que estes estiverem ou em 
qualquer circunstância, bem como e principalmente da residência destes.;
2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 
de comunicação;
3) Proibição de frequentar o local de trabalho e a residência da ofendida, a fim de preservar 
a integridade física e psicológica desta.
4) Comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades;
5) Fica proibido de ausentar-se da Comarca de Salvador por mais de 15 (quinze) dias, sem 
autorização deste Juízo;
Fica ciente o liberado que, nos termos do art. 316 do CPP, que a prisão preventiva poderá 
ser novamente decretada se sobrevierem razões que a justifiquem (...).

É sabido que, no ordenamento jurídico atual, a concessão de medidas protetivas é exclusividade do magistrado. 
Assim, quando a vítima procura a Delegacia de Polícia, externando a necessidade da aplicação de alguma medida para sua 
proteção, a Autoridade Policial deve encaminhar o pedido em 48 horas (art. 12, III), e o juiz deve decidir no mesmo prazo 
(art. 18, I, da Lei Maria da Penha).

Surgiu, no entanto, no ano de 2016, o PLC 07/2016, que, no seu art. 12-B, permitiria que, verificada a existência 
de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da vítima ou à de seus dependentes, a autoridade 
policial aplicasse, provisoriamente, até deliberação judicial, certas medidas protetivas de urgência, intimando, desde logo, 
o agressor.
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As providências seriam as de proibir o agressor de se aproximar da ofendida, de manter contato com ela ou de 
frequentar determinados lugares; de encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa de proteção ou de atendimento; 
ou de ainda determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 
agressor.

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e os membros do Fórum Nacional de Juízes da Violência 
Doméstica (FONAVID) defendem que há ofensa ao princípio da tripartição dos Poderes, tendo em vista que a autoridade 
policial está condicionada à estrutura do Executivo, além de entenderem ser esta uma função jurisdicional. Do mesmo 
modo, a Associação Nacional dos Membros de Ministério Público (CONAMP) manifestou-se contrariamente ao projeto, 
por meio da Norma Técnica n. 5/2016, em que defende a inconstitucionalidade da restrição de direitos fundamentais pela 
esfera policial, e não mais judicial.

O projeto de lei é uma das primeiras tentativas de alteração da Lei Maria da Penha, desde sua criação, que 
completou onze anos recentemente. O processo legislativo ainda está em tramitação. Passou pela aprovação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, em 29/06/2016, encontrando-se, atualmente, na Secretaria 
Legislativa do Senado Federal (27/08/17).

Na tentativa de agilizar o processamento das medidas protetivas, existe um projeto, em exame na Comissão 
de Reforma do TJ/BA, com o fito de criação de um Núcleo de Medidas Protetivas à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica e Familiar – NMPM ou NUMP, com o objetivo de agilizar o deferimento dos requerimentos, das 8 às 18 
h, ininterruptamente, de segunda à sexta, de forma digital, ficando como responsáveis os juízes das Especializadas, que 
revezariam os plantões.  Sendo os pedidos ajuizados em outros horários, a competência será do plantão judiciário de 1º 
grau, a ser formulado e decidido eletronicamente, com imediata cientificação da vítima da decisão proferida.

Outro projeto de lei apresentado no ano de 2015 tipifica como crime específico o descumprimento de medidas 
protetivas da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha. Tal necessidade adveio após o entendimento do STJ no sentido 
de não configurar crime de desobediência o descumprimento das referidas medidas, consoante se verifica nas seguintes 
decisões transcritas:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA 
NA LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO 
DELITO. EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS DE NATUREZA PENAL, 
ADMINISTRATIVA OU CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que para a configuração do “crime 
de desobediência, não basta apenas o não cumprimento de uma ordem judicial, sendo 
indispensável que inexista a previsão de sanção específica em caso de seu descumprimento” 
(HC n.º 115504/SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada), 6.ª Turma, Dje 
09/02/2009).
2. Resta evidenciada a atipicidade da conduta, porque a legislação previu alternativas para 
que ocorra o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 
Maria da Penha, prevendo sanções de natureza civil, processual civil, administrativa e 
processual penal.
3. Recurso provido para, reconhecida a atipicidade da conduta, trancar a ação penal.
(RHC 41.970/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
07/08/2014, DJe 22/08/2014).
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA 
NA LEI MARIA DA PENHA. COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA OU 
POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA 
DE CRIME.
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1. A previsão em lei de penalidade administrativa ou civil para a hipótese de desobediência 
a ordem legal afasta o crime previsto no art. 330 do Código Penal, salvo a ressalva expressa 
de cumulação (doutrina e jurisprudência).
2. Tendo sido cominada, com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei n.
11.340/2006, sanção pecuniária para o caso de inexecução de medida protetiva de urgência, 
o descumprimento não enseja a prática do crime de desobediência.
3. Há exclusão do crime do art. 330 do Código Penal também em caso de previsão em lei 
de sanção de natureza processual penal (doutrina e jurisprudência). Dessa forma, se o caso 
admitir a decretação da prisão preventiva com base no art. 313, III, do Código de Processo 
Penal, não há falar na prática do referido crime.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1374653/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 11/03/2014, DJe 02/04/2014).

Sobre essa matéria, os diversos Estados têm agido diferentemente, ainda havendo oferecimento de denúncia, 
seu recebimento e condenação pelo Judiciário, por crime de desobediência, quando há o descumprimento das medidas 
protetivas de urgência.

4.3. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PROVISIONAIS: QUEM PODE CONCEDER E QUEM PODE 
EXECUTAR?

Outra medida protetiva que deve ser sempre efetivada pelo Juiz versa sobre a necessidade do deferimento de 
alimentos provisionais ou provisórios, pois esta diz respeito à própria sobrevivência da mulher e de seus filhos

A “Lei Maria da Penha” (Lei 11.340/06) estabelece, em seu artigo 22, inciso V, como uma das medidas protetivas, 
o direito da mulher em situações de violência doméstica aos alimentos provisionais ou provisórios, a fim de suprir as suas 
necessidades. Esclareça-se que os alimentos provisórios são aqueles fixados, de plano, pelo Magistrado, ao receber a petição 
inicial, na ação disciplinada pela Lei de Alimentos; já os alimentos provisionais, estão previstos como medida cautelar no 
Código de Processo Civil.

Nesse tópico, traz-se a lume a discussão sobre a competência para fixá-los e para executá-los. 
No que tange à imposição da prestação de alimentos provisionais ou provisórios, o caput do artigo 22 da Lei 

11.340/2006 é claro ao mencionar que tal medida protetiva será aplicada privativamente pelo Juiz, incumbindo à 
Autoridade Policial que registrou a ocorrência requerer a medida, remetendo a solicitação ao Magistrado, em expediente 
apartado, no prazo de 48 horas. O Magistrado, por sua vez, tem o prazo improrrogável de 48 horas para decidir nos termos 
do artigo 18, Inciso I, da Lei 11.340/2006.

Repita-se sobre essa questão, ser competente, para conceder a medida, qualquer Magistrado que se depare com 
questões envolvendo a violência doméstica e familiar, não só aquele atuante nas Varas Especializadas da Justiça pela Paz 
em Casa/Juizados de Violência Doméstica.

Destaque-se que se trata de medida de grande relevância na proteção da vítima de violência, uma vez que, 
concedidos os alimentos, a mulher, sem condições de sustentar-se, não se sentirá obrigada a retornar ao convívio do 
agressor, razão por que a medida só não será deferida de plano, se não demonstrados o ilícito, o parentesco ou a obrigação 
alimentar do devedor (artigo 2º).

Outro ponto em discussão nos Tribunais diz respeito à competência para executar o inadimplemento da prestação 
de alimentos provisionais ou provisórios, fixada pelas Varas Especializadas.

Apesar dos debates em torno do tema, com as alegações de ser a prestação de alimentos matéria cível e, portanto, 
o seu inadimplemento deveria ser executado no Juízo Cível, a melhor solução parece-nos ser aquela que reconhece a 
competência das Varas Especializadas nas quais tramitam os processos de violência doméstica, uma vez que o art. 14 da 
própria lei afirma que tais unidades judiciárias possuem competência híbrida, ou seja, cível e criminal, in verbis:
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Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça 
Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal 
e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes 
da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Também a Resolução nº 47/2012 do TJ/BA assim o determina.
Ademais, a transferência da execução da referida medida protetiva para uma Vara de Família vai de encontro à 

mens legis, que prevê mecanismos céleres protetivos, preventivos e assistenciais à mulher e, em razão de tais finalidades, 
justifica-se ser a própria Vara Especializada a competente para julgar também as querelas cíveis decorrentes de tal violência.

Nesse contexto, ninguém melhor que o Magistrado da Vara Especializada para aferir a extensão da agressão sofrida 
e fixar as medidas protetivas, entre elas os próprios alimentos, que possuem nítido caráter emergencial. Negar tal direito à 
celeridade, postergando o recebimento de alimentos com alteração da competência para outra vara, quando a Especializada 
já os fixou com urgência, seria criar um entrave à efetividade da Lei Maria da Penha, um retrocesso inaceitável perante os 
Direitos de Terceira Geração.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEI MARIA DA 
PENHA.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM TRÂMITE JUNTO À VARA ESPECIALIZADA 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 14, DA LEI 
Nº 11.340/2006. COMPETÊNCIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
PELO JVDFM. ACÓRDÃO ESTADUAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da justiça ordinária 
têm competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art.
14, da Lei nº 11.340/2006.
2. Negar o julgamento pela Vara especializada, postergando o recebimento dos provisionais 
arbitrados como urgentes, seria não somente afastar o espírito protetivo da lei, mas também 
submeter a mulher a nova agressão, ainda que de índole diversa, com o prolongamento de seu 
sofrimento ao menos no plano psicológico.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1475006/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
14/10/2014, DJe 30/10/2014).

Também a doutrina, com destaque para Maria Berenice Dias14, entende nesse sentido:

Onde há JVDFM, deferida ou não a medida protetiva, o procedimento lá permanece. Havendo 
inadimplemento, a execução fica a cargo do juiz. Este tem competência não só para o processo 
e julgamento, mas também para execução das medidas protetivas. Além das ações criminais, 
também as ações cíveis intentadas pela vítima ou pelo Ministério Público, que tenham por 
fundamento a ocorrência de violência doméstica, são distribuídas ao JVDFM, onde tramita 
o processo. Lá ocorre o julgamento e procede-se à execução das demandas. (...) Cabe figurar 
hipótese a partir dos alimentos. Autoriza a lei que o juiz constatando a prática de violência 
doméstica, imponha ao agressor, como medida protetiva, o pagamento de alimentos provisionais 
ou provisórios (art. 22, V). Os alimentos provisionais estão regulados no estatuto processual 

14 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei nº 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. RT, SP, 

2012, pág. 140.
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como procedimento cautelar (CPC, arts. 852 a 854), enquanto os alimentos provisórios são 
conhecidos a título de antecipação de tutela, em sede de ação de alimentos (Lei nº 5.478/68, art. 
4º). Deferida qualquer das modalidades de alimentos, em caso de inadimplemento, caberá aos 
JVDFMs a demanda de cobrança.

Imagina-se o abarrotamento das Sessões Cíveis de Direito Privado com essas questões e o estranhamento de 
julgarem matéria originária da área criminal.

4.4. JUSTIÇA RESTAURATIVA15: UM BEM OU UM MAL PARA O COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA?

Alguns operadores do direito relutam em aplicar a Justiça Restaurativa, mormente no âmbito da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, sob o argumento de que traria impunidade para aqueles que cometeram o crime. 
Relatam que seria um desvio ao devido processo legal e às garantias constitucionais, além de acarretar uma afronta ao 
Direito Penal codificado.

A Justiça Restaurativa não tem esse propósito.
Segundo a Resolução 225/2016 do CNJ, trata-se de um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, 

técnicas e atividades próprias que visa à conscientização dos envolvidos sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais 
que motivaram o conflito e a violência.

Em outras palavras, seria um procedimento baseado no consenso, em que a vítima e o infrator (e, muitas vezes, a 
família e a comunidade) participam ativamente da construção de soluções para o caso, buscando reparar o dano causado 
pela prática da infração, seja ele material ou moral.

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em 2002, adotou a Resolução nº 2002/12, recomendando 
aos Estados-membros a implementação da justiça restaurativa.

Tramita no Brasil, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei (PL 7006/2006) propondo alterações no Código 
Penal, Código de Processo Penal e Lei dos Juizados Especiais, para se permitir o uso de práticas restaurativas em casos de 
crimes e contravenções penais.

Como principais práticas restaurativas em geral, citam os autores que se debruçam sobre a matéria a mediação, as 
reuniões abertas à família e à comunidade e os círculos decisórios.

Na mediação, um terceiro, sem emitir nenhuma opinião, fica responsável por conduzir os envolvidos a um diálogo 
sobre o problema e sobre as consequências dele, fazendo com que cheguem a um acordo restaurativo capaz de sanar os 
danos causados às partes. Observa-se, assim, que o resultado é alcançado por meio do diálogo entre o agressor e a vítima, 
sendo o mediador, apenas, um facilitador16. Esse instrumento não é bem aceito quando se cuida de violência doméstica.

Já nas reuniões coletivas e nos círculos decisórios ocorre uma mediação em que o diálogo supramencionado não 
ocorre no âmbito individual, mas de forma coletiva e perante a comunidade.

Nesse contexto, depreende-se que a Justiça Restaurativa visa ao reconhecimento da conduta por parte do agressor, 
bem como sua responsabilização, o que será feito por meio do diálogo.

A Juíza Jurema Carolina Gomes, da Comissão de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná, ao falar 
sobre a Justiça Restaurativa, menciona: “Mais do que ter violado uma lei, queremos que essa pessoa entenda que causou 
um dano a alguém e que esse dano precisa ser reparado, ainda que simbolicamente”.

Ressalte-se, todavia, que tal intuito não consiste em uma substituição da prestação jurisdicional, muito menos em 
uma ideia de impunidade.

Quando o facilitador age no diálogo entre os envolvidos, ele não estabelece redução ou extinção da pena. Busca-
se, em verdade, uma reparação do dano e uma prevenção para a perpetração de futuros crimes, sem prejuízo do processo 

15 Foi determinado pelo CNJ, por meio da sua presidente, a Ministra Cármen Lúcia, que a VIII Semana da Justiça pela Paz em Casa tivesse esse mote.

16 Esse facilitador obrigatoriamente deverá passar por capacitação para atuar como tal.
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e do julgamento do delito.
No que concerne ao agressor, o objetivo é que seja conscientizado da gravidade de sua conduta e que tenha 

responsabilidade pelos danos e consequências da violência. Ele interagirá com a vítima e com a comunidade e, por meio 
do diálogo, terá a oportunidade de sensibilizar-se com o trauma vivido pela ofendida e de ser informado das consequências 
do fato.

Assim, participará ativamente do processo restaurativo, havendo uma conscientização do agressor, que passará a 
entender o que consiste a violência doméstica e familiar contra a mulher e os problemas que isso pode gerar para a família 
e para a comunidade.

Já a vítima, participará de programas de assistência psicológica, recebendo orientação e reparação pelos danos 
sofridos.

Em contrapartida, se deixarmos de lado a Justiça Restaurativa e aplicarmos, unicamente, o Direito Penal com seu 
propósito punitivo, a ofendida ocupará um lugar periférico e alheio ao processo, sem saber o que se passa, podendo gerar 
a sensação de frustração com o Sistema de Justiça.

De igual forma, se o infrator não dialoga e não é efetivamente responsabilizado, sendo punido pelo fato, mas sem 
ser conscientizado de sua conduta delituosa, isso acarretará, então, uma hipotética resolução para aquela agressão que se 
discute no processo, mas não trará ao agressor a consciência do significado do seu ato violento.

Como preleciona Renato Sócrates Gomes Pinto, no seu artigo “Justiça Restaurativa é possível no Brasil?”, o 
conceito de Justiça Restaurativa ainda é algo inconcluso, que só pode ser captado em seu movimento ainda emergente. 
Para compreendê-la é preciso usar outras lentes – aliás, denomina-se Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice 
a obra de Howard Zehr (1990), uma das mais consagradas referências bibliográficas sobre a Justiça Restaurativa. Segundo 
Zehr, o crime é uma violação nas relações entre o infrator, a vítima e a comunidade, cumprindo, por isso, à Justiça 
identificar as necessidades e obrigações oriundas dessa violação e do trauma causado, que deve ser restaurado. Incumbe, 
assim, à Justiça propiciar e encorajar as pessoas envolvidas a dialogar e chegar a um acordo, como sujeitos centrais do 
processo, sendo ela, a Justiça, avaliada segundo sua capacidade de fazer com que as responsabilidades pelo cometimento 
do delito sejam assumidas, as necessidades oriundas da ofensa sejam satisfatoriamente atendidas e a cura, ou seja, um 
resultado individual e socialmente terapêutico, seja alcançada17. 

A Justiça Restaurativa é, portanto, uma forma de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo 
uma tentativa de educar e ressocializar o agressor e, ao mesmo tempo, de fortalecer a mulher, mostrando-lhe que tem o 
poder de resolver o problema e de participar ativamente do processo.

Evita-se, dessa forma, que a ofendida ou outras mulheres no futuro sejam alvo daquele que já se inseriu no 
conceito de agressor na Lei 11.340/2006.

A título de ilustração dos benefícios da Justiça Restaurativa, a já citada Juíza Jurema Carolina, responsável por 
aplicar o procedimento no Paraná desde 2015, é enfática ao afirmar: “Vi mulheres chegarem aqui amarguradas, com muita 
raiva ou deprimidas e, após as sessões, mudarem: tornarem-se mais confiantes e os homens, mais conscientes”.

Não se busca reconciliar o agressor e a vítima, muito menos restabelecer aquela família que existia, mas conscientizar 
o ofensor do problema e retirar a ofendida daquela situação de medo e de raiva.

Dessarte, o que se observa é que a Justiça Restaurativa não corresponde a um método de substituição da prestação 
jurisdicional, mas de técnicas restaurativas em que os círculos de vítima fazem com que aflorem emoções e colaboram para 
levar a vítima a ter autoestima, segurança e controle da situação, e o agressor a ter responsabilidade e transformar o seu 
modo de agir doravante.

Frise-se, por fim, para que fique bem claro: participar da Justiça Restaurativa é ato voluntário, dependendo da 
anuência da mulher em situação de violência doméstica, e o processo deverá, a latere, tramitar até final sentença. Recursos, 
se houver, culminando com o trânsito em julgado.

Preocupa a todos que atuam nos processos com incidência da Lei Maria da Penha , equipes multidisciplinares e 
17 Justiça Restaurativa. Obra coletiva, p. 21
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associações e movimentos de mulheres, a correta aplicação da Justiça Restaurativa, para que não sejam as mulheres em 
situação de violência doméstica revitimizadas em razão de encaminhamento das ações restaurativas com um viés machista. 
Muito cuidado há de ter-se, com capacitação constante dos facilitadores, servidores ou não do Judiciário que são todos 
convidados a participar desse processo inovador, que intenta ser mais um instrumento de luta, a longo prazo, para uma 
mudança de concepção de Justiça, em que vítima e sociedade colaborem para a solução definitiva do problema. Talvez 
não seja um exagero falar-se num modelo especial de Justiça Restaurativa para a Violência Doméstica, o que só o tempo 
dirá, mas, sem dúvida, não devemos temer o novo, mas vigiá-lo e aperfeiçoá-lo, para que, conseguindo o Direito mudar a 
sociedade, convivam em paz as próximas gerações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como referido de início, trazem-se à baila diversos problemas do cotidiano das Varas Especializadas em Violência 
Doméstica e Familiar, observando-se, com o olhar de quem atua na resolução dessas causas, as seguintes considerações:

As Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar têm competência híbrida para o julgamento das 
matérias penais e cíveis, na forma preconizada na Lei Maria da Penha, sempre observando-se terem sido os atos delituosos 
baseados em questão de gênero.

Por perpassarem pela educação as noções de sexo e gênero, forçoso reconhecer que a visão machista/sexista, 
que coloca o feminino em situação inferior ao masculino, tem gerado inúmeros casos de violência contra a mulher, 
transformando-se em questão de saúde pública, de segurança pública e claramente violadoras dos direitos humanos das 
mulheres, merecedora de julgamento célere de todas as questões. 

1. A realidade do Judiciário brasileiro, todavia, revela um número insuficiente de Varas Especializadas que não 
atende à necessidade da demanda que tem enfrentado o Brasil – do crescente número de processos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher – razão por que se entende deva ser limitada a competência das referidas Varas, no âmbito cível, 
ao deferimento das medidas protetivas de urgência e suas respectivas execuções;

2. As ações de alimentos e sua execução, quando deferidas pelo Juiz das Varas Especializadas em Violência 
Doméstica, devem por este ser julgadas, com o que se dará maior agilidade ao acesso à justiça das mulheres em situação 
de violência;

3. A Justiça Restaurativa, determinada a sua aplicação pelo CNJ como um dos instrumentos no combate à violência 
contra a mulher, reveste-se de natureza voluntária e complementar à solução da lide, sem se olvidar do trâmite célere ao 
processo até o seu final julgamento, já que não deve ter caráter substitutivo à Justiça Retributiva.
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A AUTOCOMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS NO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL

Por: Moacyr Montenegro Souto

1. INTRODUÇÃO

A extinção dos conflitos, judiciais ou não, pela via conciliatória é considerada o melhor e mais eficiente instrumento 
no combate da morosidade da justiça, reclamando dos operadores do direito maior atenção no tocante à eficácia e à 
prioridade de sua utilização, à luz das disposições processuais civis, conscientizando-os da relevância do desenvolvimento 
e da aplicação de técnicas conciliatórias complementares, cabendo ao legislador a tarefa de implementar reformas capazes 
de estimular e facilitar a autocomposição do litígio e, até mesmo, de evitar a sua instauração, para que se disponha de 
importante ferramenta no enfrentamento da crise do Poder Judiciário, diante da crescente demanda por justiça como 
instrumento de exercício da cidadania.

Como se tem propagado, o Novo Código de Processo Civil traz, como principal objetivo, a busca pela celeridade 
processual e a tentativa de desafogar o Poder Judiciário, com cerca de 95 milhões de demandas judiciais pendentes de 
julgamento (Fonte: CNJ, 2016). Juntamente com a adoção de penalidades em casos de recursos meramente protelatórios, 
dentre outras medidas, o Novo Código trouxe a figura da chamada audiência de conciliação, ou mediação obrigatória, 
como etapa inicial do procedimento a ser seguido pelas partes da contenda, ressalvados os casos em que a matéria sob 
litígio não comportar autocomposição, ou aqueles em que ambas as partes manifestem expressamente o desinteresse na 
composição consensual.

A despeito das múltiplas formas de se evitar o litígio ou mesmo de se o extinguir depois de instaurado, o êxito 
desse desiderato não dispensa a atuação denodada do magistrado, mais mediadora do que intervencionista quanto ao 
direito em conflito, sob pena de inocuidade dos mecanismos conciliatórios vigentes. O congestionamento da prestação 
jurisdicional impõe ao julgador certo esforço na busca incessante de conciliar as partes, saindo da posição conservadora de 
mero e limitado aplicador da letra fria da lei, para adaptar-se à nova ordem constitucional, com sensibilidade para captar 
a realidade social e suas transformações, até porque a extinção do conflito pela vontade conjunta das partes é uma solução 
mais justa do que a resultante da intervenção estatal. Em seu discurso de posse como Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, a Ministra Cármen Lúcia salientou (2016, p. 11):

Cada povo tem o seu ideal de justo. O que todos os povos de todos os tempos têm em comum é a 
inaceitação do injusto. Nosso tempo é de maior cuidado, prudência para saber ouvir e entender, a 
coragem para enfrentar o que precisa ser mudado, a despeito de interesses superados ou desconexos 
com as demandas sociais legítimas.

No entanto, não raro, percebe-se o pouco empenho do juiz na tentativa de conciliar as partes em audiência, 
omitindo-se ou simplesmente perguntando se há possibilidade de acordo, olvidando que uma conversa informal sobre as 
causas do conflito, sobre as conveniências da conciliação, sugerindo-lhes as alternativas, na maioria das vezes, resulta em 
acordo, pondo fim ao conflito e reduzindo substancialmente a quantidade de processos a serem sentenciados. Na verdade, 
a eficácia plena dos dispositivos legais que cuidam da composição dos litígios depende muito da atuação profissional do 
mediador ou do magistrado, conforme adiante será demonstrado.
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2. VIAS DE AUTOCOMPOSIÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS.

A palavra conciliação provém do vocábulo latino conciliatio, que, por sua vez, deriva do verbo conciliare e denotava 
a “operação dos pisoeiros, ou seja, lavadeiros, em submeter, espremer, constranger os tecidos, cilia, donde se diz em sentido 
translato, conciliare, esforçar-se para tornar alguém benévolo a si ou aos outros” (1896 p. 37).

A princípio, vale frisar que o anseio comum de que haja concórdia entre as partes em um processo judicial e de 
que, pelo acordo, se ponha fim à lide, é tão velho quanto o próprio direito, sendo um dos ideais jurídicos dos gregos de 
Atenas.

Entre nós, o instituto da conciliação não é novo no cenário jurídico, mas antiquíssimo, pois já era tratado nas 
Ordenações do Reino. No Império, era contemplado na Lei nº. 2.033, de 1871 e na Constituição de 1824, art.161, 
prevendo a sua realização prévia, tão logo se pretendesse iniciar a demanda judicial. Por seu turno, o Regulamento 737, 
de 1850, previa a conciliação nas causas de natureza comercial, enquanto que o Código de 1939 não a considerava, 
reservando-a às lides trabalhistas e as do direito de família. Por fim, foi introduzida no Código de Processo Civil de 1973 
e, de lá para cá, a conciliação foi alçada à condição de instrumento de alta importância na solução dos conflitos sociais, sob 
diversas formas e procedimentos, inclusive, fora do âmbito da Lei Substantiva.

A autocomposição, judicial ou extrajudicial, via de regra, é a melhor forma de solução de litígios, como manifestação 
da autonomia privada, sendo meio alternativo legítimo e eficaz para extinção do processo através do acordo entre as partes, 
buscando o ideal da pacificação social. Não se pode perder de vista que a justiça mais justa é aquela convencionada 
entre as partes conflitantes, e não a que a elas se impõe pela intervenção estatal do Poder Judiciário e que, por vezes, não 
agrada a nenhum dos litigantes. O nosso ordenamento jurídico, atento aos anseios de justiça mais rápida e eficaz, vem 
criando mecanismos que visam conter a litigiosidade e, consequentemente, descongestionar a máquina judiciária, já que 
as lides crescem na proporção do aumento da população e de suas relações sociais, bem como pelo surgimento da era da 
informática, que surpreendeu o legislador e os operadores do direito ante a ausência de legislação específica.

Citem-se, como exemplos de vias de autocomposição extrajudicial, as Comissões de Conciliação Prévia para as 
lides trabalhistas, criadas pela Lei 9.958/2000, e o Juízo Arbitral, criado pela Lei 9.307/96. Vale citar, ainda, a atuação 
das Defensorias Públicas que, há anos, antes do ajuizamento das ações, tenta a celebração de acordos, contribuindo 
bastante para a contenção da litigiosidade. Outro recente diploma legislativo é a Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a 
mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 
administração pública.

No âmbito judicial a busca da conciliação destaca-se com a criação dos Juizados Especiais pelas Leis 9.099/95 e 
10.259/01, que contemplam as chamadas pequenas causas, focadas nos interesses de pessoas de baixa renda, iniciando-
se o processo com uma audiência de conciliação, dispensando-se, na maioria das vezes, a presença do advogado e com 
tramitação rápida.

Não se pode, ainda, olvidar a atuação do Conselho Nacional de Justiça ao criar a “Semana Nacional da Conciliação” 
que, no final de cada ano em todo o país, mobiliza centenas de pessoas especializadas nesse desiderato, alcançando índices 
consideráveis de sucesso, obtendo-se a extinção de milhares de processos judiciais, em qualquer fase em que se encontrem, 
ante a celebração de acordos.

Em outra vertente e com o mesmo objetivo, vale registrar a iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia ao criar o 
NUPEMEC – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, órgão centralizador incumbido do 
planejamento e coordenação das unidades de mediação e conciliação do Poder Judiciário, além do desenvolvimento dos 
programas destinados à capacitação e ao estímulo à autocomposição, instituído pelo Decreto Judiciário nº 247, de 29 de 
março de 2011. Também se destacam os CEJUSC – Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, unidades 
destinadas precipuamente à realização de sessões e audiências de mediação e conciliação, criadas pela Resolução nº 24 
de 11 de dezembro de 2015, que auxiliam na autocomposição pré-processual e processual nas áreas de direito cível, de 
família, do consumidor, fazendária e justiça restaurativa, facilitando o acesso à prestação jurisdicional com o deslocamento 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
41

de unidades estruturadas aos bairros populosos da Grande Salvador e também do interior. Essa nova estrutura aperfeiçoa 
o mecanismo do Balcão de Justiça e Cidadania criado no ano de 2003 pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que 
agora passará a integrar o NUPEMEC. Segundo dados extraídos do site do Tribunal, os Balcões de Justiça e Cidadania 
realizaram 898.050 atendimentos nos últimos 10 anos, alcançando a quantidade de 131.240 acordos formalizados, dentre 
os quais 114.468 na área de família.

No entanto, as propostas de solução da crise de eficiência do Poder Judiciário, tais como as reformas processuais, a 
modernização da máquina judiciária, o incentivo à nova postura dos magistrados, as mudanças na organização judiciária, 
apesar de serem importantes e indispensáveis, não alcançam a eficácia necessária e ideal para resolver o problema. A função 
jurisdicional, pois, não é, e nem poderia ser, o único meio de resolução dos conflitos, voltando-se o direito moderno para 
as modalidades de soluções não jurisdicionais, sendo tratadas pela doutrina como meios alternativos de pacificação social, 
sobretudo pelos problemas que o Poder Judiciário vem enfrentando na efetividade da sua função pacificadora, destacando-
se a autocomposição extrajudicial, tida como socialmente adequada à solução dos conflitos.

3. A CRISE DO PODER JUDICIÁRIO E A AUTOCOMPOSIÇÃO

O Poder Judiciário não possui condições financeiras para enfrentar a crescente demanda por jurisdição, uma vez 
que está obrigado, pela Lei de Responsabilidade Administrativa, a respeitar o limite de 6% previsto na Lei Complementar 
101/2000 para aplicação em despesas com pessoal, verba esta que, no caso do Estado da Bahia, é insuficiente para custear 
até mesmo as necessidades básicas da justiça, impedindo a nomeação de novos servidores para preenchimento dos cargos 
vagos há anos, apesar do esforço heroico e constante da Presidência do Tribunal de Justiça em reduzir custos e despesas. 
Afinal, é difícil, ou, quiçá, impossível, bem administrar sem recursos financeiros suficientes para suprir as necessidades 
básicas para o funcionamento da máquina judiciária. O resultado é que a má prestação do serviço gera conflito social e 
insatisfação pública que é debitada injustamente ao Judiciário. Enquanto isso, os parlamentares dispõem de polpudas 
verbas de gabinete, dentre outras, utilizadas ao seu alvedrio.

Sobre a crise da justiça muito já se escreveu, contudo, vale a pena citar algumas opiniões abalizadas. Confira-se o 
que diz o saudoso jurista baiano Calmon de Passos (Forense, RJ, p.108):

...o futuro deu-me ganho de causa, porquanto vivemos, hoje, o clímax da crise de nosso irrealismo 
constitucional. Não constitui objetivo deste trabalho a avaliação crítica de nosso pacto básico. 
Nem afirmo que apenas no particular da disciplina da função jurisdicional pecaram gravemente 
os constituintes de 1988. A crise é do Estado, como um todo, do modo como foi institucionalizado 
[...]. A meu ver, [...] um amontoado de equívocos nos levou à grave conjuntura com que nos 
deparamos, contribuindo para o descrédito dos magistrados, agravando a crise da governabilidade 
existente, tornando ainda a atividade dos operadores do Direito algo decepcionante e desgastante 
para os que a ela se dedicam com fidelidade ao que realmente deve ser [...].

Por sua vez, a não menos eminente e saudosa jurista Ada Pellegrini Grinover (1988, p.278) aponta os seguintes 
fatores para a crise do Poder Judiciário:

A sobrecarga dos tribunais, a morosidade dos processos, seu custo, a burocratização da Justiça, 
certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz, que deixa de fazer uso dos poderes que 
os códigos lhe atribuem, a falta de informação e a orientação para os detentores dos interesses em 
conflito e as deficiências do patrocínio gratuito, tudo leva à insuperável obstrução das vias de acesso 
à justiça [mediante a atuação estatal] e ao distanciamento cada vez maior entre o Judiciário e 
seus usuários. O que não acarreta apenas o descrédito da magistratura e dos demais operadores 
do direito, mas tem como preocupante conseqüência a de incentivar a litigiosidade latente, que 
frequentemente explode em conflitos sociais, ou de buscar vias violentas ou de qualquer modo 
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inadequadas (desde a justiça de mão própria, passando por intermediações arbitrárias e de 
prepotência, para chegar até os ‘justiceiros.

Há autores que defendem a tese de que a crise resulta da falta de vontade política em resolver as dificuldades 
de acesso à justiça, pelo alto custo do processo e pela demora no seu andamento, o que fere os direitos fundamentais 
do cidadão. Não se pode negar, no entanto, que essa situação caótica, aos olhos do leigo, do povo em geral, além de 
enfraquecer o respeito à instituição judicial, pesa injustamente sobre os ombros dos magistrados, sendo a ponta final e 
visível de toda a problemática, muitas vezes agravada pelo sensacionalismo da mídia ao noticiar meias-verdades, tornando-
se popular, na esfera criminal, o jargão “a polícia prende e a justiça solta”, sem esclarecimento ao público quanto às razões 
legais para a soltura, transmudando o aplicador da lei em mero bode expiatório de todas as mazelas que afetam a prestação 
jurisdicional. Não há dúvida que “sem um Judiciário forte, inclusive em relação aos demais poderes, não há processo efetivo. E 
sem processo efetivo – instrumento de atuação da jurisdição – o sistema judiciário brasileiro continuará em regime de falência. 
(MARINONI, 1999, p.32 et seq).

Vale a pena citar a conclusão de Petrônio Calmon (2007, p. 5), sobre a crise da justiça, que bem reflete o atual 
panorama do judiciário brasileiro:

Não há consenso ao especificar as causas e muito menos ao indicar as soluções para a crise da 
justiça, mas é unânime a constatação da desproporcionalidade entre a oferta de serviços e a 
quantidade de conflitos a resolver, o que tem levado a conclusão precipitadas, que resumem a 
‘crise’ a esse simples aspecto, o que é tão desastroso quanto a própria crise que se analisa. Em 
realidade, outros fatos devem ser considerados, desde a existência de uma massa de conflitos 
represada pelos obstáculos econômicos, sociais, políticos e jurídicos ao acesso à justiça, até a baixa 
qualidade do serviço judicial, sobretudo a necessidade de oferecer o serviço da justiça de forma 
mais ampla possível, com a utilização de diversos mecanismos para essa finalidade.

Outro ponto que não se pode olvidar no tocante à crise do Poder Judiciário é a excessiva participação governamental 
na demanda da prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça publicou um relatório, referente ao ano de 2006, 
em que demonstra a cota dessa participação na Justiça Federal, constatando que foram apresentados 560.890 casos novos 
no primeiro grau, representando uma média de 300,31 casos novos por 100.000 habitantes e, no mesmo ano, foram 
apuradas 1.376.204 demandas contra o Poder Público, evidenciando que, de fato, há uma participação significativa do 
Poder Público nas demandas judiciais, o que gera uma situação de excesso de demanda, comprometendo a eficiência do 
Poder Judiciário, até porque, como é do conhecimento dos que militam no foro, há uma orientação nas procuradorias 
públicas no sentido de se recorrer sempre das decisões judiciais, até a última instância, ainda que se trate de questão 
pacífica e unânime nas Cortes Superiores, fazendo com que milhares de processos, questionando a mesma matéria, se 
eternizem e, por fim julgados, morram nas filas dos precatórios. Tudo isso sem contar com o natural e previsível aumento 
do número de demandas judiciais sem a mesma proporção quanto ao aumento do número de magistrados (Conselho 
Nacional de Justiça. “Justiça em Números”, 4ª Ed. disponível no site do órgão).

A jurisdição, como uma das atribuições do Estado, vem sendo exercida como meio exclusivo de solução de 
conflitos. Porém, essa tutela, em muitos casos, não tem sido um meio eficiente de pacificação social em face de sérios 
problemas que o Poder Judiciário enfrenta, desembocando na atual “crise da Justiça”.

Há uma visível predominância da jurisdição estatal como meio de solução dos conflitos, fundada na convicção de 
que os princípios do devido processo legal, da motivação das decisões, do contraditório, da ampla defesa e da garantia de 
independência e imparcialidade do juiz serão exercidos e respeitados em sua plenitude.

Petrônio Calmon (2007, p. 40) é enfático ao escrever que:

O mito da justiça faz com que não seja pequeno o temor de muitas pessoas, dentre as quais 
políticos e especialistas, diante da proposta de aplicação generalizada dos demais meios de solução 
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dos conflitos. Há que se proceder, no entanto, ao confronto científico dessas garantias com as novas 
propostas.

Confira-se, sobre o mesmo tema, o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira (2002, p.181):

Tem o sabor do óbvio a afirmação de que a busca da efetividade no processo suscita grande e 
multiforme problemática [...]. Dos diversos critérios possíveis de aferição, vou concentrar-me em 
dois, que me parecem sobremodo importantes. De acordo com o primeiro, será socialmente efetivo 
o processo que se mostre capaz de veicular as aspirações da sociedade como um todo e de permitir-
lhes a satisfação por meio da Justiça. Consoante o segundo, merecerá a denominação de efetivo, 
do ponto de vista social, o processo que consinta aos membros menos aquinhoados da comunidade 
a persecução judicial de seus interesses em pé de igualdade com os dotados de maiores forças – não 
só econômicas, senão também políticas e culturais.

     
Na verdade, em vez de garantir tais princípios, o Estado tem criado outros obstáculos à efetiva tutela jurisdicional 

e ao acesso à justiça. Urge, portanto, se busquem todos os meios para uma solução de conflitos judiciais efetiva, idônea 
e capaz de promover, com brevidade, a paz social. Todavia, na impossibilidade de regular em todas as suas minúcias 
a complexa trama da vida social, é inevitável que o ordenamento jurídico contenha brechas, que podem e devem ser 
preenchidas pela atuação privada.

Toda essa problemática vem preocupando o meio jurídico, até mesmo o Poder Legislativo, na busca de 
instrumentos capazes de tornar mais ágil a máquina do judiciário, eliminando recursos ou abreviando sua tramitação, 
inclusive, oferecendo alternativas de solução sem a demanda judicial em certos casos. Afinal, algo havia de ser feito e com 
urgência, sob pena de colapso do sistema, com comprometimento da paz social e suas graves consequências, o que, aliás, 
já vem ocorrendo em vários pontos do país, em que se faz justiça pelas próprias mãos, pois, “justiça tardia [ou ausente] 
não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta” (Ruy Barbosa in “Oração aos Moços”).

 O sinal de alerta foi dado por Alfredo Buzaid (2001, p.426), por ocasião da elaboração do Código de Processo 
Civil de 1973, em sua Exposição de Motivos, demonstrando sua preocupação em criar uma legislação processual civil 
moderna, com vistas à rapidez na tramitação dos feitos, sustentando que:

...na reforma das leis processuais, cujos projetos se encontram em vias de encaminhamento à 
consideração do Congresso Nacional, cuida-se, por isso, de modo todo especial, em conferir aos 
órgãos jurisdicionais os meios de que necessitam para que a prestação da justiça se efetue com a 
presteza indispensável à eficaz atuação do direito. Cogita-se, pois, racionalizar o procedimento, 
assim na ordem civil como na penal, simplificando-lhe os termos de tal sorte que os trâmites 
processuais levem à prestação da sentença com economia de tempo e  despesas para os litigantes. 
Evitar-se-á, assim, o retardamento na decisão das causas ou na execução dos direitos já 
reconhecidos em juízo.

Daquela época até os tempos atuais, inúmeros mecanismos foram criados para enfrentar as rápidas transformações 
da sociedade, resultantes, principalmente do advento da era da informática, que, de um lado, no particular da prestação 
jurisdicional, reduziu a segundos tarefas que antes eram realizadas em muitos dias, mas, de outro, fez multiplicar as 
relações sociais e jurídicas virtualizadas, desembocando no judiciário a enxurrada de conflitos de interesses. No lado 
positivo, não resisto à oportunidade de citar o surgimento do processo virtual. Jamais imaginaria que pudesse existir um 
processo judicial sem papel. Todos os atos do juiz, dos advogados e cartorários são realizados diretamente no sistema 
informatizado, através de senhas de acesso, em qualquer terminal de computador, de casa ou no escritório de advocacia, 
até a sentença, publicações, recursos etc, com economia de tempo e de material. Nas Cortes Superiores o sistema também 
foi implantado, de sorte que o STJ e o STF não mais recebem petições em papel e os recursos só são encaminhados na 
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forma digitalizada. Ainda sobre o discurso de posse da Ministra Cármem Lúcia como Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, destaco (2016, p. 11):

Nosso olhar recai hoje sobre realidades inéditas. E até a capacidade de ver a si e ao outro não é 
mais tão fácil. Olhos vidrados, virtuais, nem sempre virtuosos em ver o igual em sua diferença 
piscam sem reter o antes visto.
Os conflitos multiplicam-se e não há soluções fáceis ou conhecidas para serem aproveitadas. 
Vivemos momentos tormentosos. Há que se fazer a travessia para tempos pacificados. Travessia em 
águas em revolto e cidadãos em revolta. A busca pela Justiça – como seja o ideal consensualizado 
– põe-se como bússola a impor que se persista na tentativa de se alcançar alguma calmaria.

A preocupação com a celeridade do processo tem sido uma constante desde os mais remotos tempos. Não 
raramente, a demora no curso do procedimento destinado à satisfação do direito violado acaba gerando maiores injustiças 
do que a cometida por aquele que resiste, injustificadamente, à pretensão.

É óbvio que não bastam apenas reformas processuais e leis limitadoras da litigiosidade crescente para resolver o 
problema crônico da morosidade do judiciário, já que as causas são muitas e de vários tipos, a exemplo do anacronismo da 
organização judiciária, da falta de recursos financeiros e humanos, da ausência de uma infraestrutura compatível, além das 
causas de ordem cultural e até mesmo pelo baixo nível do ensino jurídico e ético de um modo geral, dentre muitos outros 
fatores que, aliados, diminuem ou anulam a eficácia da legislação que combate o emperramento da máquina. Confira-se, 
neste particular, o que diz João Batista Lopes (2002, nº 105/129):

Tem-se, pois, que a simples reforma da legislação não tem o condão de alterar o panorama de 
morosidade da justiça.
Em verdade, o anacronismo de nossa organização judiciária pode explicar, satisfatoriamente, o 
paradoxo ‘processo moderno – justiça morosa.
[...] a infra-estrutura do Poder Judiciário precisa ser modernizada para acompanhar os avanços 
da tecnologia, notadamente no que concerne à informatização dos serviços cartorários […]

À sociedade cabe, porém, dizer que modelo de Justiça deseja e, em razão disso, cobrar de seus representantes 
posição clara a respeito do tema.

4. A COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS E O NOVO CPC.
No tocante à conciliação perante a nova lei processual civil – tema deste modesto artigo – cabe destacar que restou 

instituída, obrigatoriamente e ab inittio a audiência de conciliação ou de mediação. De acordo com o art.334 e seus doze 
parágrafos, o juiz, ao admitir a petição inicial, designará a aludida audiência, com a participação obrigatória de conciliador 
ou de mediador, citando o réu para comparecimento, que só não se realizará, se a lide não comportar autocomposição 
ou se todas as partes envolvidas no feito, inclusive litisconsortes, se for o caso, manifestarem, previamente, nos autos, o 
desinteresse na composição consensual. Acerca da sutil diferença entre conciliação e mediação, o Conselho Nacional da 
Justiça, em seu site, esclarece:

A Mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, 
facilita o diálogo entre as partes, para que elas construam, com autonomia e solidariedade, 
a melhor solução para o problema. Em regra, é utilizada em conflitos multidimensionais, ou 
complexos. A Mediação é um procedimento estruturado, não tem um prazo definido, e pode 
terminar ou não em acordo, pois as partes têm autonomia para buscar soluções que compatibilizem 
seus interesses e necessidades.
A conciliação é um método utilizado em conflitos mais simples, ou restritos, no qual o terceiro 
facilitador pode adotar uma posição mais ativa, porém neutra com relação ao conflito e imparcial. 
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É um processo consensual breve, que busca uma efetiva harmonização social e a restauração, 
dentro dos limites possíveis, da relação social das partes. (Fonte: CNJ, 2017)

 
A nova sistemática, em relação à fase conciliatória, criou uma impositividade inusitada às partes e advogados, no 

sentido de terem de comparecer à audiência e de tentar a celebração do acordo, ao dispor que o “juiz designará audiência 
de conciliação ou de mediação”, e que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 
pretendida ou do valor da causa”. A meu ver, esta obrigatoriedade, em que pese o objetivo de desafogar o judiciário, beira 
a inconstitucionalidade, ferindo o princípio da razoabilidade, ao compelir a parte a fazer acordo, tanto que a pune se não 
comparecer acompanhada de advogado àquele ato processual, por considerar essa conduta atentatória à justiça, olvidando 
o legislador que o Brasil, com suas dimensões continentais, mistura de raças, culturas e níveis sociais e econômicos diversos, 
nem sempre proporciona ao cidadão o acesso, sequer, à Defensoria Pública, principalmente em relação ao demandado.

Outra novidade é que, segundo o parágafo 7º do dispositivo legal em exame, a audiência de conciliação ou 
mediação pode se realizar por meio eletrônico, “nos termos da lei”, daí se extraindo que a implementação dessa nova 
modalidade dependerá de regulamentação através de lei específica de competência federal, se de natureza processual, ou 
do legislador estadual, se cuidar de procedimento, que definirá qual o meio eletrônico a ser utilizado e quais formalidades 
básicas para a realização do ato processual.

A priori, entendo que a expressão “meio eletrônico” deve ser interpretada em harmonia com o ato processual a que 
se destina, a exemplo do que já vem ocorrendo com as audiências de custódia, por videoconferência, instituídas pelo CNJ 
através da Resolução nº213, levando a crer que não se admitirá o uso de e-mail ou de outro meio de troca de mensagens 
eletrônicas. Todavia, não se pode negar que se trata de um avanço importante na busca de celeridade e ampliação de acesso 
à justiça, sem agravar o seu congestionamento, mas que dependerá também da disponibilização dos recursos técnicos para 
esta novel prestação jurisdicional.

Em relação ao momento mais oportuno para realização da audiência de conciliação ou mediação, que no sistema 
processual civil anterior ocorria, via de regra, no curso do processo, a doutrina se divide entre abraçar este procedimento 
ou apoiá-lo tal como instituído no novo codex. Curiosamente, ambas as correntes sustentam importantes argumentos em 
apoio às suas posições, que desafiam algumas reflexões, a depender do aplicador do direito. Ao início da lide os ânimos das 
partes, no calor de suas irresignações, seriam propícios a um acordo? E se, amainados os ânimos, a tentativa de conciliação 
ocorresse após a contestação e a réplica, a parte demandada não estaria menos propícia ao acordo, ao ponderar que já havia 
dispendido tempo e dinheiro e que logo veria o sucesso dos seus pleitos?

Pesa em favor daqueles que entendem mais oportuna a tentativa conciliatória no curso do processo o fato de que 
muitos litígios são antecedidos de entendimentos entre as partes para solucionar a questão de forma amigável e, frustrada 
em seus reclamos, uma delas ajuíza a lide com os ânimos aflorados e com pouca probabilidade de recuo em seus pleitos 
a fim de viabilizar o acordo. Isso porque não se pode olvidar que, na grande maioria dos casos, a conciliação implica em 
renúncia, de ambas as partes, a algo que entendem ter direito e, para que isso ocorra, é importante, dentre outros fatores, 
que os contendores estejam desarmados em seus ânimos.

Por outro lado, socorre aqueles que abraçam a disposição da nova lei substantiva, que prevê a fase conciliatória ao 
alvorecer do processo, o argumento de que o réu não é mais citado para contestar a lide que lhe foi ajuizada, mas apenas 
para participar de uma audiência de conciliação ou mediação, ou seja, quando da citação, o demandado não precisa se 
preocupar em se armar de diversos argumentos defensivos e convincentes para sustentar o seu direito, mas simplesmente, 
comparecer e conversar sobre o assunto com a outra parte na tentativa de encerrar o processo ali mesmo, com a ajuda do 
mediador ou do conciliador, que exporá as consequências e vantagens da composição.

Outro aspecto a ser levado em conta surge dos dados estatísticos que apontam o claro sucesso dessa nova sistemática, 
que, por certo, pesou para que o novo Código de Processo Civil implementasse a tentativa de conciliação como fase inicial 
do processo. Segundo consta do site do Conselho Nacional de Justiça, os índices de sucesso da tentativa de conciliação 
antes do ajuizamento da ação, na chamada fase pré-processual, vêm beirando 67%. Das 122 mil sessões realizadas com 
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essa finalidade, houve resultado positivo em 82 mil delas. De tais dados pode-se extrair que a iniciativa do Novo codex de 
trazer a conciliação para o início do procedimento pode dar certo, até porque nada impede que a solução consensual seja 
buscada a qualquer momento, conforme previsto no inciso V, do art. 139 daquele estatuto.

Ao lado de todo esse sistema criado para a extinção dos processos mediante a conciliação entre os litigantes, a 
prática forense vem demonstrando a importância em se dotar o magistrado de técnicas conciliatórias, exortando-o a que 
envide esforços, a fim de otimizar os resultados.

No exercício da advocacia, durante cerca de quatorze anos anteriores à magistratura, tive oportunidade de presenciar 
a postura de Juízes em audiências de conciliação, observando que muitos se limitam a perguntar se há possibilidade de 
acordo e, sem mais delongas, passam ao despacho saneador, perdendo, desta forma, a chance de fazer a melhor justiça, com 
a extinção do processo conforme a vontade das partes.

Chiovenda, certa feita, afirmou, com a maestria de sempre, que “tanto maior será a probabilidade de êxito da 
conciliação quanto maior é a autoridade da pessoa que a tenta” (Apud, CARNEIRO, 1974, p.89).

O sucesso de uma audiência de conciliação depende, ainda, de algumas técnicas a serem seguidas por quem 
preside o ato, sem olvidar os interesses das partes.

5. TÉCNICAS DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Sobre esse assunto, vale destacar o estudo realizado por Luis Fernando Tomasi Keppen (Vol. 84, p. 42 a 55), 

que considera importante a postura do Juiz na audiência, sua linguagem, a serenidade e a urbanidade no trato das partes 
e advogados. Cita, também, a conveniência do conhecimento prévio do processo por parte do magistrado, antes da 
audiência, possibilitando-lhe argumentos mais fortes na exortação para o acordo, mostrando as vantagens, inclusive, 
financeiras, na extinção do processo naquele momento. Diz o articulista, nas citações seguintes, que o Juiz:

verificando que as partes estão relutantes sobre um determinado ponto, nada impede que traga 
uma ou duas jurisprudências sobre a questão ou mesmo texto legal, não com o fito de externar sua 
opinião, quando estaria prejulgando, mas tão somente para que as partes tenham conhecimento 
sobre como vêm entendendo os areópagos sobre a questão ou que diz a lei a respeito. Se as partes 
concordarem com a decisão dos Tribunais ou com o texto da lei – arremata – haverão de conciliar. 
Caso contrário, e é plenamente válido contrariarem tais posições, o processo segue até ulteriores 
fases do procedimento.

Ainda como técnicas para o sucesso da audiência conciliatória, recomenda o ilustre magistrado que as questões 
litigiosas postas para julgamento sejam diluídas:

Assim, deve-se partir de uma tentativa de solução geral para a lide; não se conseguindo 
sucesso, busca-se a conciliação parcial; se nem isto se consegue, tenta-se conciliar sobre pontos 
controvertidos. Tal técnica colabora sobremaneira para a conciliação e, se esta não ocorrer de 
modo total, ajuda a reduzir o número de pontos controvertidos.

Aconselha, também, a fixação prévia dos pontos controvertidos a conciliar, evitando a discussão generalizada da 
lide:

Com a técnica da fixação dos pontos controvertidos o acordo flui muito bem. Cada ponto é 
tratado e a conciliação vai acontecendo: a primeira questão é ultrapassada, a segunda também, 
a terceira, porém, na quarta questão um das partes resolve discutir a primeira questão. Deve ser 
evitado este vaivém, a fim de que todos não percam o preciso tempo.
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Citando suas experiências, diz o meritíssimo que:

...nestes casos sempre advirto as partes que em negociação não se volta a pontos e questões já 
acordadas, sob pena de grave tumulto da audiência. Então, convindo às partes, continuamos 
a tratar das demais questões, caso contrário, de imediato, passa-se à instrução. Se efetivamente 
as partes querem acordar, este acontece naturalmente, sem a necessidade de se voltar a pontos já 
tratados e acordados...

Outra coisa que se deve evitar, segundo a matéria, é a precipitação do Juiz, antes de qualquer manifestação, propor 
de logo a fórmula que melhor lhe parece adequada à solução do litígio:

Tal fato contraria modernas técnicas conciliatórias que primam pela condução das partes à 
conciliação e não pela proposição pura e simples, mormente provindo da autoridade que tem. 
Nestes casos há fumaça de prejulgamento o que é de todo desaconselhável.

 
Por fim, enfatiza o magistrado que:

citar exemplos de conciliações outras, havidas em processo semelhante, é técnica das mais comuns 
no foro e alcança excelente resultado. As partes ouvem com muita atenção a história contada, 
perquirem dúvidas e resultados, demonstram vivo interesse em como outros resolveram situações 
conflitivas parecidas. Tal técnica ajuda a desarmar os ânimos dos contendores presentes, os quais 
têm a exata noção de que não são os únicos no mundo a sentirem o que sentem, pensarem o que 
pensam, sofrerem o que sofrem, tudo com vistas à facilidade de conciliação. Tão bom ouvir que 
algumas pessoas que padeceram o que padecemos conseguiram conciliar e, melhor ainda, em 
alguns casos, voltaram a se relacionar amistosa e socialmente.

6. CONCLUSÃO

Para finalizar este modesto artigo, peço venia para transcrever, na íntegra, a brilhante conclusão da matéria 
publicada pelo insigne magistrado Luiz Fernando Tomasi Keppen (vol. 84 p. 55), em sua obstinada exortação à extinção 
dos conflitos pela via conciliatória, que, a meu sentir, se constitui na justiça mais justa e mais rápida, nos seguintes termos:

Ao cirurgião a sanidade física do paciente é o melhor momento de muitos dias de dedicação; 
ao engenheiro a entrega da obra acabada lhe causa a melhor satisfação; ao arquiteto o projeto 
aceito é o seu melhor momento; ao Juiz, porém, não é a sentença que o torna mais feliz, mas a 
conciliação, mormente quando propiciada pela intervenção direta e imediata desse manipulador 
do direito, assoberbado com tanto trabalho.
As novas alterações legais valorizam ainda mais o instituto da conciliação, tornando evidente a 
posição do legislador que prefere a ‘diluição’ do litígio à decisão judicial.
Valerá a pena nos esforçarmos na técnica conciliatória? Fernando Pessoa responde: ‘tudo vale 
a pena se a alma não é pequena’. Pensamos nós que a conciliação pacifica relações conflituosas, 
humanizando o direito, devendo ser assimilada como técnica a fim de propiciar melhores 
resultados, tudo em benefício dos atores do palco judicial e da sociedade que servimos.

Não resta dúvida, portanto, de que cabe ao Poder Judiciário, por intermédio daqueles que atuam no sistema 
jurisdicional, magistrados, advogados, promotores de justiça e defensores públicos, a responsabilidade de incorporar os 
valores consagrados na Constituição Federal, atuando de forma a evitar a cultura do litígio, priorizando as soluções 
compositivas da forma mais simples e menos custosa possível, convictos de que não só as partes saem ganhando, mas 
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também a administração pública e a sociedade como um todo. Aquela, porque passa a gastar menos na manutenção e 
aprimoramento da máquina judicial, e esta porque adquire maior facilidade de acesso à justiça a que aspira, e não a que lhe 
é imposta pela sentença, com trânsito em julgado indefinido no tempo, lembrando que “justiça tardia não é justiça, senão 
injustiça qualificada e manifesta”. Tenho dito!
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TUTELAS 
PROVISÓRIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Por: Anna Luiza Luna Montenegro1

No sistema processual brasileiro, o instituto da tutela provisória sofreu significativas modificações a partir do 
CPC/2015, podendo-se afirmar que a mais relevante delas foi a possibilidade de estabilização da tutela antecipada e a 
ampliação da chamada tutela da evidência, que discretamente já existia no CPC/1973.

Antes de analisarmos as modificações ocorridas, cumpre-nos relembrar como o assunto era tratado no ordenamento 
revogado. Primeiramente, insta observar que e tutela cautelar e a tutela antecipada eram tratadas em “livros” distintos: a 
tutela cautelar estava regulamentada no art. 796 e seguintes; enquanto que a tutela antecipada estava prevista no art. 273, 
I, e o seu inciso II estabelecia hipótese que, no novo CPC, é denominada de tutela da evidência.

A ação cautelar era concebida como um processo que estava necessariamente conectado a outro, que era a lide 
principal, em que pese em algumas situações pudesse ter caráter satisfativo, como na cautelar para exibição de documentos.

As premissas ideológicas da tutela cautelar e da antecipação de tutela do antigo código se mantiveram no novo 
ordenamento, quais sejam: a verossimilhança das alegações, associada ao perigo de dano, ambas verificáveis em cognição 
sumária.

Relembre-se que esses “remédios”, se é que, assim, podemos chama-los, surgiram a partir de demandas sociais que 
passaram a exigir medidas eficazes de tutela, mas que não podiam aguardar o duradouro processo de conhecimento para 
serem atendidos, sob a pena de perecimento do direito.

Nesse cenário, a ação cautelar foi introduzida no direito brasileiro como instrumento capaz de garantir ou proteger 
determinado bem jurídico, de forma urgente e eficaz, não obstante o direito da parte ainda dependesse de uma cognição 
mais profundada do julgador, o que se daria em um processo “principal”, por meio da sentença.

Assim, o art. 798, do CPC/1973, autorizava o julgador a determinar as medidas cautelares adequadas, quando 
houvesse “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 
reparação”.

A leitura dos artigos 806 e 808, do código revogado, deixa evidente o caráter instrumental da cautelar, ao impor, à 
parte, que propusesse a ação principal no prazo de 30 dias da efetivação da tutela, sob pena de cessação da medida. Ainda, 
o art. 807, daquele diploma, indicava o caráter temporário da cautelar, que podia ser revogada ou modificada pelo julgador 
a qualquer tempo.

Ou seja, as cautelares eram marcadas pela instrumentalidade e temporariedade. Não poderiam ser um fim em si 
mesmas e não tinham natureza satisfativa. Essas premissas foram mantidas intactas pelo legislador no novo código.

A evolução das relações jurídicas fez surgir litígios cuja verossimilhança do direito alegado, aliado ao perigo de 
dano, demandavam provimentos jurisdicionais igualmente urgentes, porém de natureza satisfativa, fato que levou as partes, 
por muito tempo a se aproveitaram do caráter sumário e célere próprio dos procedimentos cautelares, para postularem a 
tutela do direito em si.

Na ausência de solução própria para tais situações, passou-se a admitir, em alguns casos, o alcance da tutela 
satisfativa por meio da ação cautelar, não obstante, nesta situação, o ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni entendesse 
que a cautelar passasse a ser uma ação de conhecimento. Destaca-se:

1 Graduada e pós-graduanda em direito pela Universidade Católica de Salvador – UCSAL. Advogada do Banco do Brasil S.A (Assessoria Jurídica Regional da 

Bahia). 
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“O procedimento instituído para a viabilidade da obtenção da tutela cautelar, por admitir 
liminar e a utilização de meios de execução adequados, é que foi utilizado para permitir 
o alcance da tutela satisfativa. Contudo, como se a sentença do procedimento que seria 
cautelar, quando era de procedência, prestava a tutela inibitória, e assim satisfazia a pretensão 
à tutela jurisdicional do direito, o procedimento que, a princípio, deveria ser seguido pelo 
procedimento de conhecimento, passou a ter configuração autônoma, fazendo surgir a falsa 
ideia de ‘ação cautelar satisfativa’. Frise-se que a ação deixou de ser cautelar para atender 
à necessidade de tutela inibitória, passando a ser satisfativa exatamente porque a tutela 
inibitória, ao contrário da cautelar, não é marcada pela instrumentalidade. Assim, esta ‘ação 
cautelar satisfativa’ era, na realidade, uma ação de conhecimento.2” 

Para referido autor, a utilização das ações cautelares para obtenção de tutelas satisfativas gerou um fenômeno por 
ele denominado de “sumarização do processo de conhecimento”, reconhecendo, entretanto, que a deformação da técnica 
cautelar mostrou-se necessária para dar efetividade à tutela dos direitos.

Assim, a “deformação” do processo cautelar para obtenção de tutelas reconhecidamente satisfativas, fez nascer o 
instituto da antecipação de tutela, a partir da introdução do art. 273, no CPC revogado, o que ocorreu no ano de 1994.

Segundo o citado dispositivo processual, ao magistrado era permitida, caso houvesse requerimento da parte, a 
antecipação total ou parcial da tutela pretendida ao final do processo, se demonstrada a verossimilhança da alegação e o 
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou a caracterização do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório do réu.

Pois bem. O NCPC manteve as três modalidades de tutela que de alguma forma já vinham previstas no CPC 
revogado (tutela cautelar, antecipada e da evidência), cuidando apenas de estabelecer requisitos claros e objetivos para sua 
aplicabilidade, com o que se pretende eliminar a possibilidade de utilização desvirtuada de um ou de outro, admitindo, 
ademais, a fungibilidade.

A tutela cautelar, a tutela antecipada e a tutela da evidência estão disciplinadas, no CPC/2015, em três títulos 
distintos, dentro do Livro V, “Da Tutela Provisória”, denominação que evidencia se tratar de tutelas dotadas de 
provisoriedade, ou seja, podem ser revogadas, modificadas ou alteradas a qualquer tempo. Até aqui, nada de novo.

André Luiz Bauml Tesser3, em seus comentários ao art. 300, do NCPC, explica que “tutela cautelar e antecipação 
de tutela, para o Código de Processo Civil brasileiro de 2015, podem ser definidas como tutelas provisórias de urgência. 
Ou seja, tutelas jurisdicionais que não têm o condão de serem definitivas e que são concedidas com fundamento (e em 
razão de) um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.”

Repise-se que a tutela antecipada e a tutela da evidência estão relacionadas com a antecipação do provimento 
jurisdicional final buscado no processo, enquanto que a tutela cautelar objetiva assegurar o direito final a ser tutelado. 
Trata-se, as duas primeiras, de tutelas satisfativas, e a última, de tutela acautelatória.

A tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A de urgência poderá ser cautelar ou antecipada, 
e podem ser concedidas em caráter antecedente. É o que explica o art. 294 e parágrafo único do NCPC4. A tutela da 
evidência, por sua vez, prescinde de urgência ou risco de dano.

Fredie Didier Jr diferencia a tutela provisória em caráter antecedente da tutela em caráter incidental, nos seguintes 
termos: 

2 Marinoni, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência / Luiz Guilherme Marinoni. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 59.

3 Código de Processo Civil anotado / José Rogério Cruz e Tucci ... [et. al.]. – ed. – Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pág. 439

4 Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

 Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
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A tutela provisória incidental é aquela requerida dentro do processo em que se pede ou já se 
pediu a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos (satisfação ou acautelamento), 
independentemente do pagamento de custas (art. 295, CPC). É requerimento 
contemporâneo ou posterior à formulação do pedido de tutela definitiva: o interessado 
ingressa com um processo pleiteando, desde o início, tutelas provisória e definitiva ou 
ingressa com um processo pleiteando apenas a tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela 
provisória. É importante esclarecer que o pedido de tutela provisória incidental nãpo se 
submete à preclusão temporal, podendo ser formulado a qualquer tempo (enunciado n. 496 
do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
(...)
A tutela provisória antecedente é aquela que deflagra o processo em que pretende, no 
futuro, pedir a tutela definitiva. É requerimento anterior à formulação do pedido de tutela 
definitiva e tem por objetivo adiantar seus efeitos (satisfação ou acautelamento). Primeiro 
pede-se a tutela provisória; só depois, pede-se a tutela definitiva5. 

Desde já, ressaltamos que a possibilidade de requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente foi uma 
inovação promovida pelo legislador, sobre o que falaremos mais adiante.

Como já ocorria no ordenamento revogado, as tutelas de urgência estão sempre fundamentadas na coexistência de 
dois elementos: o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e; a probabilidade do direito6.

A respeito da tutela de urgência antecipada, importante registrar que o legislador criou óbice à sua concessão, 
quando houver perigo de irreversibilidade da decisão.

O perigo de irreversibilidade, entretanto, não diz respeito aos efeitos da tutela concedida antecipadamente, que, 
eventualmente, poderão ser irreversíveis, mas, sim, ao perigo de causar vinculação do juízo final a respeito da causa, após 
a cognição exauriente, conforme explica Luiz Guilherme Marinoni:

“O que o §3º do art. 300 veda quando afirma que a tutela de urgência ‘não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’ é, além de prejuízo ao juízo 
final, a criação de determinados efeitos jurídicos incompatíveis com a situação de direito 
substancial objeto de tutela jurisdicional. Mais claramente, o que se proíbe são determinadas 
constituições provisórias7”.

Para Didier, no entanto, a irreversibilidade está associada à impossibilidade de retorno das partes ao status quo 
ante, caso haja a alteração da situação fática, a ensejar a revogação da tutela. Veja:

Já que a tutela provisória satisfativa (antecipada) é concedida com base em cognição sumária, 
em juízo de verossimilhança – sendo passível de revogação ou modificação -, é prudente que 
seus efeitos sejam reversíveis. Afinal, caso ela não seja confirmada ao final do processo, o 
ideal é que se retorne ao status quo ante, sem prejuízo para a parte adversária8. 

5 Didier jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 585/586.

6 Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

7 Marinoni, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência / Luiz Guilherme Marinoni. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 59.

8 Didier jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pág. 613.
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Registre-se que, ambos os autores, consideram a possibilidade do perigo de irreversibilidade afetar o direito do 
demandante, caso a tutela não seja deferida. Haverá, nesse caso, um conflito de interesses, o que deverá ser sopesado pelo 
magistrado, privilegiando o bem da vida maior.

Como adiantamos, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) poderá ser concedida em caráter antecedente. A 
possibilidade de requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente contempla a principal inovação no instituto 
trazida pelo novo código, já que permite a concessão de tutela eminentemente satisfativa, em grau de cognição sumária e 
sem que todos os elementos para julgamento da lide estejam devidamente formulados e apresentados nos autos.

Destaca-se o teor do art. 303:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial 
pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 
com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo”.

A hipótese trazida pelo legislador terá aplicabilidade quando a parte não tiver tempo suficiente à elaboração da 
petição inicial da ação de conhecimento, por força da urgência.

A respeito, vide comentário de André Luiz Bauml Tesser9:

O CPC/2015 inova ao permitir que a tutela antecipada (de caráter satisfativo) seja requerida 
em caráter antecedente, possibilitando que apenas o pedido de tutela de urgência dessa 
natureza seja deduzido, sem integral exposição de toda argumentação relativa à completa 
compreensão da lide. A nova sistemática representa verdadeira novidade, pois, no regime 
do CPC/1973, a tutela antecipada somente poderia ser requerida desde que todos os 
argumentos e fundamentos da lide, em sua integralidade, estivessem deduzidos, o que se 
depreende da interpretação dos arts. 273 e 461, § 3º, do citado diploma legal.

Caso seja deferida a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor deverá aditar a inicial no prazo de 15 dias 
ou em outro fixado pelo juiz, quando poderá complementar sua argumentação e apresentar novos documentos. 

Os parágrafos do artigo 303, do CPC, estabelecem os procedimentos a ser observados nesse caso, como a citação 
do réu para comparecimento à audiência de conciliação, seguindo-se, a partir de então, pelo rito normal do processo de 
conhecimento.

Se for negada, no entanto, a tutela, ao autor caberá emendar a inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de seu 
indeferimento – art. 303, §6º, do CPC.

Outra inovação que merece destaque é a previsão, pelo legislador, no novo código, da possibilidade de estabilização 
dos efeitos da tutela antecipada deferida em caráter antecedente, se não houver recurso da outra parte. É o que dispõe o 
seu art. 304:

A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a 
conceder não for interposto o respectivo recurso.

Atente-se que apenas a tutela antecipada em caráter antecedente poderá ser estabilizada, inexistindo previsão 
equivalente quando se tratar da tutela cautelar, ainda que concedida na forma antecedente e quando a tutela antecipada 
for requerida e deferida incidentalmente.

9 Código de Processo Civil anotado / José Rogério Cruz e Tucci ... [et. al.]. – ed. – Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pág. 304.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
53

No entanto, vale destaque ao entendimento de Marinoni, segundo o qual, “ao admitir a estabilização da tutela 
antecipada requerida na forma antecedente, o art. 304 aceitou implicitamente a estabilização da tutela antecipada requerida 
na petição inicial da ação regularmente proposta”, contanto que seja deferida “inaudita altera parte”.10   

O fato é que, não havendo recurso contra a decisão que defere a tutela antecipada em caráter antecedente, o 
processo será extinto, tornando estável os seus efeitos, que somente poderão ser afastados por outra ação, a ser ajuizada 
pela parte no prazo de até dois anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo.

Tanto Marinoni quanto Didier entendem que não ocorrerá a estabilização dos efeitos da tutela, caso o réu, mesmo 
não recorrendo da decisão, apresente defesa ou pedido de reconsideração, ou qualquer medida processual que indique a 
sua resistência à pretensão. 

Assim, segundo os referidos autores, para que haja a estabilização, deve haver total inércia do réu. Acredita-se que 
nesse sentido se posicionará a jurisprudência.

O mais interessante é que, apesar de os efeitos da decisão que defere a tutela antecipada em caráter antecedente 
estarem passíveis de estabilização, o CPC dispõe, expressamente, que essa decisão não faz coisa julgada material, conforme 
o §6º, do art. 304, do referido Diploma. 

Isso quer dizer que a decisão que defere a tutela antecipada poderá ser objeto de outra ação proposta pela parte, 
não vinculando o julgador, que poderá, mediante cognição exauriente ou até mesmo sumária, decidir em sentido oposto, 
sem que isso represente violação à coisa julgada.

O que extraímos dessa ressalva no texto legal é que a estabilização dos efeitos da decisão que defere a tutela 
antecipada em caráter antecedente não foi estabelecida como forma de punir o réu inerte, mas como meio de tornar mais 
célere a solução de determinadas lides, em que, efetivamente, o réu não tenha interesse em se resistir ou, de alguma forma, 
concorde com o provimento jurisdicional.

Cite-se o exemplo do professor Didier, em que uma universidade recusa-se a matricular o aluno que não possui 
diploma de conclusão de ensino médio, por exigência do MEC. Poderá haver decisão de tutela antecipada antecedente que 
reconheça o direito do aluno à matrícula, nesse caso, situação em que, muito provavelmente, não haverá recurso da parte, 
uma vez que a recusa da universidade ocorreu tão somente em razão de exigência do MEC.

Há de se considerar, entretanto, a possibilidade de o autor ter interesse em prosseguir com o processo, caso 
pretenda tutela final mais ampla do que aquela que foi requerida antecipadamente, ou caso queira dar força de coisa 
julgada material à decisão, o que somente é possível em tutela definitiva após cognição exauriente.

De acordo com Didier, “se o autor tiver intenção de dar prosseguimento ao processo, em busca da tutela definitiva, 
independentemente do comportamento do réu frente a eventual decisão concessiva de tutela antecipada antecedente, ele 
precisa dizer isso expressamente já na sua inicial”11.

Sobre a estabilização dos efeitos da decisão que defere a tutela antecipada em caráter antecedente, é importante 
ressaltar que, não fazendo coisa julgada material, como previu expressamente o legislador, é evidente que não caberá ação 
rescisória para desconstitui-la, por ausência de requisito essencial para o seu cabimento.

Por conseguinte, inexistindo coisa julgada material, nada obstará que qualquer das partes ajuíze ação autônoma 
para deduzir pedido oposto ou que, de alguma forma implique a cessação dos efeitos da tutela antecipada estabilizada, 
mesmo se ultrapassados os dois anos para o ajuizamento da ação disposta no §2º, do art. 304, do CPC.

O prazo de dois anos, portanto, é para ajuizamento de ação com único objetivo de reformar ou modificar a tutela 
antecipada estabilizada, e não para discutir o direito que lhe deu ensejo.

É evidente que não há jurisprudência sobre o tema, por enquanto, já que menos de dois anos se passaram desde 
a entrada em vigor do novo código. Entretanto, vale mencionar o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni sobre o 
assunto:

10 Marinoni, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência / Luiz Guilherme Marinoni. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 

235.

11 Didier jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pág. 619.
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“Contudo, como a passagem do prazo de dois anos para o exercício do direito de revisão 
da tutela estabilizada não faz surgir coisa julgada, a questão jurídica decidida enquanto 
prejudicial à concessão da tutela não só pode voltar a ser analisada enquanto pedido ou 
mesmo como questão prejudicial à formulação de pedido em ação de cognição exauriente, 
como também pode permitir decisão inversa ou contrária sem que se possa falar em violação 
de coisa julgada”12.

Continuando a análise sobre as tutelas provisórias no novo código, cumpre verificar que a tutela cautelar também 
pode ser requerida na forma antecedente, assemelhando-se, neste aspecto, com o processo cautelar que era previsto no 
ordenamento revogado, distinguindo-se apenas que, pelo NCPC, o pedido principal deverá ser formulado nos próprios 
autos.

A cautelar antecedente, na égide do novo CPC, é a primeira fase do processo em que se discutirá o pedido 
principal. Note-se que as fases desse processo único possuirão objetos completamente distintos: no primeiro, que é a 
cautelar antecedente, se discutirá apenas o perigo de dano ao direito que se pretende assegurar e que será objeto da lide 
principal, bem como a probabilidade desse direito (requisito geral contido no art. 300); na segunda, se discutirá o direito 
propriamente dito.

Ressalte-se que, por essa razão, o julgamento de um dos procedimentos não deverá vincular ou interferir no 
julgamento do outro.

Deferida e efetivada a tutela cautelar, o autor deverá apresentar o pedido principal, nos próprios autos, no prazo 
de 30 dias, sob pena de cessação de seus efeitos (artigos 308 e 309, I, do CPC/2015).

O legislador, ao prever a apresentação do pedido principal nos próprios autos, buscou simplificar a sua forma, em 
que pese, na prática, possa haver confusão, considerando que se trata de procedimentos naturalmente distintos, com causa 
de pedir e pedidos completamente diferentes entre si. 

O §2º, do art. 308, do CPC, possibilita, ao demandante, o aditamento da causa de pedir da ação quando for 
apresentado o pedido principal, o que, data vênia, parece-nos estranho, uma vez que a causa de pedir da tutela cautelar 
não se confunde com a causa de pedir da tutela do direito que se quer acautelar.

Ora, no primeiro procedimento, o autor deve se limitar a demonstrar a existência do perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito que se quer assegurar, enquanto que, no segundo, o risco 
de dano já não é mais objeto da causa de pedir, que se circunscreverá aos fundamentos que amparam a pretensão final do 
demandante. 

Vale registrar a crítica de Luiz Guilherme Marinoni ao reportado dispositivo:

O §2º do art. 308 diz que “a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação 
do pedido principal”. Trata-se obviamente de regra mal redigida, uma vez que, ao contrário 
do que ocorre na hipótese de tutela antecipada, aqui não há busca de uma mesma tutela de 
direito nem apenas uma causa de pedir da ação principal13.

Verificamos, na obra estudada, que o referido doutrinador continua lecionando que, após a efetivação da cautelar, 
o demandante deverá propor a “ação principal”, deixando evidente que se trata de pedidos e causa de pedir completamente 
distintos daqueles apresentados quando formulado o pleito cautelar, em que pese, pelo novo CPC, tudo deva ocorrer nos 
mesmos autos.

12 Marinoni, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência / Luiz Guilherme Marinoni. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 

246.

13 Marinoni, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência / Luiz Guilherme Marinoni. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 

263.
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Diante das particularidades especiais das muitas demandas judiciais que existem no nosso sistema, certamente 
surgirão dúvidas sobre como proceder, caso o pedido principal seja apresentado em ação autônoma à ação cautelar, ou seja, 
em autos apartados, em detrimento da disposição legal, conforme estabelece o art. 309, I, do CPC. Nesse caso, cessar-se-á 
a eficácia da tutela cautelar por inobservância do disposto no art. 308, do CPC?

Pensamos que não. Nesse sentido, destacamos trecho do julgamento proferido pela Quinta Câmara Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em Acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Baltazar Miranda Saraiva:

“Constata-se que a atuação da Rescisória se deu de forma apartada, quando, nos termos 
do Art 308 do CPC, deveria se dar nos mesmos autos da Cautelar Antecedente. Contudo, 
tal equívoco não deve ser atribuído ao Autor. Ora, a tutela cautelar requerida em caráter 
antecedente foi concedida ao Autor e este, no prazo disposto no art 308 do NCPC, propôs 
a rescisória com o pedido principal.
Observe-se que a autuação equivocada poderia ser corrigida a qualquer
tempo, desentranhando-se a petição de Ação Rescisória e os documentos que lhe seguem, 
dando baixa nesta distribuição para que os mesmos fossem encartados nos autos da Cautelar. 
Porém, a norma citada foi prevista pelo legislador como procedimento que visa facilitar o 
manejo e julgamento do pedido principal na busca por um processo sincrético e não deve 
ser alegado para dificultar o julgamento da mesma. Destarte, em obediência ao Princípio 
da Primazia da Decisão de Mérito tão valorizado pelo mesmo Código, não há razão para a 
relevância à dita formalidade neste momento. Seria formalismo exarcebado.
Resta inconteste que o pedido principal fora realizado e que há, nos autos da Cautelar, todos 
os documentos essenciais à propositura da presente Rescisória.
Destarte, afasto a preliminar aguída.”
(Classe: Ação Rescisória, Número do Processo: 0017392-79.2016.8.05.0000, Relator(a): 
Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 13/05/2017)

Continuando a tratar da tutela cautelar antecedente, note-se que o pedido principal somente deverá ser formulado 
se a tutela for deferida e efetivada, diferentemente do que ocorre com a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, 
na qual, ainda que haja o indeferimento, o autor precisará aditar (o CPC fala em emendar) a inicial – art. 303, §6º. 

Destarte, indeferida ou não efetivada a tutela cautelar, o pleito principal poderá ser novamente proposto em ação 
autônoma. Se deferida e cessada por qualquer motivo, o autor não poderá renovar o pedido sob o mesmo fundamento.

Por fim, no título III, do livro pertinente às tutelas provisórias, o legislador regulamentou a denominada tutela da 
evidência.

Como visto, essa modalidade de tutela já existia no CPC/1973, no art. 273, II, que autorizava o julgador a 
antecipar os efeitos da tutela caso configurado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

Essa hipótese foi repetida pelo legislador no art. 311, do CPC/2015, que também estabeleceu mais três situações 
que autorizam a sua concessão. Destaca-se o inteiro teor do mencionado dispositivo:

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 
parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;
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IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Lendo-se o caput do artigo legal, percebe-se que a tutela da evidência não se fundamenta em urgência, ou seja, 
prescinde da demonstração de perigo ou risco ao resultado útil do processo, fato principal que a diferencia das outras duas 
modalidades de tutelas provisórias.

Esclarecedores são os comentários ao referido dispositivo, feitos por André Luiz Bauml Tesser14:

Tal forma era cabível sempre que se caracterizasse o abuso do direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. Mas a nova lei prevê agora outras circunstâncias nas quais 
se autoriza a antecipação, consoante os incisos do art. 311 do referido diploma legal. Em 
síntese, o que a tutela de evidência assegura é a realização desde logo do direito provável 
ainda que este não esteja em risco. Faz-se assim uma clara e válida opção em relação ao peso 
do tempo no processo. Os quatros incisos aplicam-se nas situações em que, guardadas suas 
peculiaridades, tenham em comum a inconsistência da defesa do réu.

De acordo com o artigo 311, acima transcrito, são quatro as hipóteses de concessão da tutela da evidência. A 
primeira, quando for configurado o manifesto intuito protelatório do réu ou abuso do direito de defesa.

Tal disposição, como visto, não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Revela caráter punitivo ao réu, quando 
a defesa se mostrar inconsistente, quando desenvolver teses manifestamente descabidas, ou quaisquer outros atos que 
revelem a sua única intenção de postergar a solução final do processo.

Quis o legislador, além de punir o réu por sua conduta desleal, dividir os ônus da duração do processo entre as 
partes, de forma equilibrada, de modo a não prejudicar o autor que venha a demonstrar a probabilidade do seu direito, 
diante de uma defesa inconsistente ou requerimentos infundados do réu.

Fredie Didier, no entanto, entende que esse instituto tem pouca utilidade, considerando que o juiz tem, ao seu 
alcance, outros meios punitivos ao réu que age com manifesto intuito protelatório ou abuso do direito de defesa, sendo 
que o nosso ordenamento jurídico veda dupla punição pelo mesmo fato. Destaca-se:

Conclui-se que o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, 
em muitas situações, pode acabar conduzindo a um julgamento antecipado de mérito e, 
não, a uma tutela provisória. Assim, a grande utilidade da antecipação provisória dos efeitos 
da tutela, nesses casos, reside na possibilidade de afastar o efeito suspensivo da apelação, 
conferindo-se eficácia imediata à sentença.15 

A segunda hipótese de incidência da tutela da evidência, prevista no art. 311, do NCPC, se verificará quando as 
alegações do autor forem demonstradas por prova documental e já houver tese firmada em sede de recursos repetitivos ou 
em súmulas vinculantes.

Didier e Marinoni observam que, em que pese o legislador tenha-se referido apenas a teses firmadas em sede de 
repetitivos e súmulas vinculantes (STF), deve-se estender a sua aplicabilidade quando houver precedentes obrigatórios de 
outros Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal, o que decorre de uma interpretação sistêmica do Código.

A terceira hipótese para concessão da tutela da evidência ocorrerá quando houver pedido de entregar coisa 
decorrente de contrato de depósito fundado em prova documental. Veja-se que o inciso III, do art. 311, expressamente 
determina que a tutela, nesse caso, será concedida por ordem de entrega do objeto, sob pena de multa. 

14 Código de Processo Civil anotado / José Rogério Cruz e Tucci ... [et. al.]. – ed. – Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pág. 311.

15 Didier jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pág. 637.
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Contrário sensu, não caberá a aplicação da tutela da evidência caso haja pretensão ressarcitória em pecúnia, ou 
de conversão da obrigação em perdas e danos, para o que necessariamente deverão ser produzidas outras provas que não 
somente a documental.

Por fim, a última hipótese de concessão da tutela da evidência vem prevista no inciso IV, do art. 311, e se relaciona 
a situações em que o direito do autor esteja suficientemente demonstrado por prova documental que não seja afastada por 
contraprova do réu, a ponto de gerar dúvida razoável.

Deve-se observar que, nesses casos, não deve haver necessidade de produção de outras provas, ou de que o réu não 
requeira a produção de outras provas além da documental já apresentada.

Fredie Didier critica também essa previsão legal, pontuando que a tutela da evidência, nesse caso, se revestirá de 
tutela definitiva, já que se confundirá com as hipóteses de julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). Vale 
a pena destacar:

O problema agrava-se se pensarmos que, assim, sempre que o julgamento antecipado do 
mérito for pela procedência do pedido do autor, seria possível cogitar uma tutela provisória, 
que eliminaria o efeito suspensivo da apelação – talvez seja a única utilidade do dispositivo.16 

São essas nossas breves considerações sobre as tutelas provisórias no novo código de processo civil.
Com isto, pode-se extrair que o legislador, ao disciplinar as tutelas provisórias, buscou concretizar os princípios 

gerais que devem nortear o processo, quais sejam, da sua duração razoável, do dever de cooperação, do direito à decisão 
efetiva e justa e do tratamento igualitário das partes quanto aos direitos, deveres e ônus processuais, conforme dispõem os 
artigos 6º e 7º do mencionado diploma legal.

16 Didier jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pág. 642.
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A TRANSMISSIBILIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL DIANTE 
DA CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL

Por: Técio Spínola Gomes1

Palavras-chave: Arbitragem; Contratos; Cláusula compromissória; Cessão de posição contratual; Autonomia da 
cláusula arbitral.
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agreement.

Resumo: Este artigo analisa a situação da cláusula compromissória diante da ocorrência de uma cessão de 
posição contratual para alguém estranho ao contrato, com base na lei brasileira de arbitragem. São enfrentadas questões 
relativas à autonomia e forma da cláusula compromissória, bem como às diversas formas de cessão. Para isso, foi feito um 
levantamento de bibliografia nacional e estrangeira sobre o tema e consultada a legislação pertinente.

Abstract: This paper analyzes the situation of the arbitration clause in the context of the assignment of contract 
rights for third parties, based on the Brazilian Arbitration Law. The addressed issues relate to the autonomy and form 
requirement of the arbitration clause, as well as the various forms of assignment. To achieve this goal, done a survey of 
domestic and foreign literature on the matter and consulted the relevant legislation.

SUMÁRIO: 1. Introdução à circulação dos contratos; 2. Disciplina jurídica da cessão de posição contratual; 
3. A transmissibilidade da cláusula arbitral inserta no contrato que circulou; 4. A questão da autonomia da cláusula 
compromissória; 5. O problema da forma da cláusula compromissória; 6. A arbitragem diante da cessão sem liberação do 
cedente; 7. Resolução de conflitos decorrentes de cessão imprópria; 8. Conclusão. 

1 - INTRODUÇÃO À CIRCULAÇÃO DOS CONTRATOS
A transferência negocial, por uma das partes contratuais (cedente), com consentimento do outro contraente 

(cedido), para um terceiro (cessionário), do complexo de posições ativas e passivas criadas por um contrato2 é plenamente 
admissível. Trata-se da figura conhecida popularmente como cessão de contrato.

Em bom rigor técnico, o que ocorre é a cessão de posição contratual, uma vez que o cessionário substitui o cedente 
em todo o bloco de relações jurídicas inerentes ao negócio. Por exemplo, quando um locatário (cedente) resolve transmitir 
a locação para outra pessoa (cessionário) e obtém a anuência do locador (cedido), esse terceiro passará a ser o locatário. 
Realizada a operação, em regra, o cedente estará liberado da relação contratual3. 

O contrato, sendo valor econômico, pode ser transferido como uma coisa. Podemos falar no fenômeno da 
circulação do contrato. Essa ideia é que inspira a operação de cessão. Por meio dela, ocorre a total transferência, na sua 
unidade orgânica, das obrigações e direitos da parte do cedente. Não se confunde com a cessão de débito nem com a 
cessão de crédito. Na cessão de posição contratual, alguém que não participou do momento de formação entra na relação 
jurídico-contratual para substituir uma das partes primitivas4. 

1 Professor de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia - UFBA e Assessor de Desembargadora no TJBA. Doutor em Direito Civil pela Universidade de São 

Paulo - USP. Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. E-mail: teciogomes@gmail.com

2 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Cessão da posição contratual. Coimbra: Atlântida, 1970. P. 71-72.

3 DAUD, Fuad José. Transmissão de contrato.  São Paulo: Referência, 2006. P. 57.

4 GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. Edição atualizada por Antônio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

P. 175.
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Realiza-se, mediante um simples ato, o mesmo objetivo que teria exigido uma multiplicidade de contratos para 
a sua consecução. Seriam várias as etapas a serem vencidas para desfazer o contrato original e estabelecer um novo, de 
conteúdo idêntico, mas com a mudança subjetiva em um dos polos do negócio. A economia que essa figura oferece é 
evidente. Na praxe jurídica, seu emprego é mais frequente nos contratos de longa duração, de locação, de mútuo e de 
compra e venda.

A aceitação da figura contribui decisivamente para diminuir os chamados custos de transação de muitos negócios. 
Confere agilidade e segurança à saída de uma pessoa de uma relação contratual em que não deseja mais permanecer, com 
a entrada simultânea de outra pessoa em seu lugar, permitindo a continuidade do negócio para a parte primitiva que 
continuava interessada.

2 - DISCIPLINA JURÍDICA DA CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL

 A cessão de posição contratual não é uma figura recente e está presente no Direito de diversos países. Atualmente, 
dentre as nações que fazem parte da tradição da civil law, a grande maioria admite a utilização do instituto, mesmo que a 
figura não esteja positivada expressamente no ordenamento jurídico. Com base na regulação pertinente, o argentino Mario 
Carrer dividiu os sistemas jurídicos em três grupos: (I) sistemas de regulação expressa da cessão; (II) sistemas de admissão 
implícita desse instituto e (III) outros sistemas em que a admissibilidade da figura suscita debates5. 

Dentre as legislações que consagram a regulação expressa, sobressai o Codice Civile italiano de 1942, por seu 
caráter inovador.  Foi o primeiro código a regular expressamente a cessão de posição contratual, o que fez por meio dos 
arts. 1406 a 1410. As grandes codificações civis anteriores, o Code francês e o BGB alemão, nada traziam sobre o tema. 
Sob nítida influência italiana, duas décadas depois, o Código Civil português de 1966 trouxe um detalhado regramento 
acerca dessa figura, nos arts. 424 a 427. Mesmo considerando que esses códigos são anteriores ao projeto do atual Código 
Civil brasileiro, proveniente da década de 1970, o legislador de 2002 optou por não positivar a figura. O Brasil pertence 
ao grupo de países que admitem, de forma implícita, a cessão como decorrência da liberdade de contratar. A adoção desse 
instituto pela doutrina e jurisprudência pátria é antiga, como já noticiava Dimas de Oliveira Cesar em 19546. 

A positivação da cessão é uma mera opção legislativa e não significa que a figura tenha menor prestígio nos 
ordenamentos que a admitem implicitamente. Essa opção nem sequer é estanque. Na Argentina, por exemplo, a figura 
é amplamente aceita há muito tempo e o código civil anterior, conhecido como Código Sarsfield, não trazia nenhuma 
disposição sobre o tema. Já o recente Código Civil e Comercial argentino de 20147, trata do assunto no capítulo 27 
“Cesión de la posición contractual” e consagrou minudente disciplina do instituto nos arts. 1636 a 1640.

Seja como for o regramento, implícito ou explícito, a cessão de posição contratual permite a estabilidade dos 
contratos de longa duração e a manutenção de contratos que poderiam ser extintos por iniciativa da parte que desejava 
sair, possivelmente gerando conflitos. Para a aplicação da figura, o contrato cedido precisa ser sinalagmático e contar 
com prestações que não tenham sido satisfeitas, no todo, pelo contratante. Explica-se: nos contratos unilaterais ou nos 
contratos cujo objeto foi esgotado por alguma das partes, só pode ocorrer a cessão de débito ou crédito. É inerente à cessão 
de posição contratual a transferência global do conjunto de créditos e débitos de uma parte.

É possível verificar duas grandes linhas de compreensão do fenômeno debatido. A construção atomística leva 
em consideração cada elemento da relação contratual individualmente considerado. Para os seguidores dessa linha de 
raciocínio, que decompõe a posição contratual da parte, o que ocorre é o simples somatório da cessão de todos os créditos 
com a assunção de todos os débitos de determinada parte do contrato. Essa visão implica na negação da autonomia da 

5 CARRER, Mario. Cesión de posición contractual.  Córdoba: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2000. P. 43-47.

6 CESAR, Dimas de Oliveira. Estudo sôbre a cessão do contrato. 1954. 107 f. Tese (Livre docência em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 1954. P. 11.

7 O novo código argentino, elaborado por uma comissão presidida pelo jurista Ricardo Lorenzetti, foi promulgado em 08 de outubro de 2014 e entrou em vigor 

no dia 1º de agosto de 2015. Sobre o tema específico da cessão de posição contratual, muitas das críticas dirigidas por Mário Carrer ao projeto original de código 

unificado foram incorporadas ao texto aprovado. Sobre o tema, CARRER, Mario. Op. Cit. 171-176.
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cessão de posição contratual. Já para a doutrina unitária, que hoje prevalece e é aqui sustentada, a concepção fragmentária 
é equivocada. Não existe a necessidade dessa acumulação de manifestações de vontades. A operação é única e considera 
em bloco o feixe de direitos e obrigações contidos na posição contratual. A vontade, nesse caso, é direcionada para a 
transmissão integral dessas posições jurídicas, o que acarreta na autonomia da figura8. 

O italiano Enzo Roppo tem uma posição peculiar que sintetiza bem a figura da cessão de posição contratual. Para 
ele, esse tipo de cessão traduz um contrato sobre outro contrato. Ilustrando a ideia de forma precisa, o civilista sustenta 
que se trata de um “contrato de segundo grau”9.

3 - A TRANSMISSIBILIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL INSERTA NO CONTRATO QUE CIRCULOU

Uma questão extremamente relevante no estudo da circulação dos contratos, mas pouco enfrentada pela doutrina 
brasileira, é a situação da cláusula compromissória diante da ocorrência de cessão de posição contratual. Com fundamento 
no caput do art. 4º da Lei nº 9.307/96, “a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um 
contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato”. 
Não regula nenhuma posição de direito material. O problema todo é saber se a cessão de posição contratual opera a 
transferência apenas de posições materiais ou também transmite o meio eleito como mais adequado para a solução de 
eventuais controvérsias pelas partes originárias do contrato. É importante ter em mente que o relevo da questão é devido 
ao fato de que a arbitragem é sempre uma opção das partes, que escolhem outorgar jurisdição aos árbitros. Não existe, no 
Brasil, nenhuma hipótese de arbitragem obrigatória.

Uma cláusula contratual que não regula posições materiais, a princípio, soa estranha. Por isso, é essencial inquirir 
a sua natureza jurídica. Considerando que a cláusula compromissória firma a vontade das partes de submeter eventuais 
litígios à arbitragem, ela na verdade atrai todo o regramento da Lei nº 9.307/96 para a solução de eventuais litígios. Por 
isso, parece que o mais correto é enquadrar a cláusula arbitral como negócio jurídico processual, uma vez que é um fato 
jurídico voluntário, em cujo suporte fático foi conferido às partes, nos limites da lei de arbitragem, o poder de escolher esse 
meio de solução de conflitos, que traduz o regramento de uma situação jurídica processual10 . A origem dessa concepção 
é germânica e há setores da doutrina arbitralista que discordam veementemente da concepção. Não se concorda, por 
exemplo, com o posicionamento de Elena Zucconi Fonseca, que sustenta que a natureza da cláusula compromissória é 
simplesmente contratual11.

Diante da construção unitária da cessão de posição contratual, que concebe a autonomia da figura com 
fundamento na ocorrência de uma transmissão integral de posições jurídicas titularizadas pela parte, não faz sentido 
qualquer discriminação entre as cláusulas materiais e a cláusula arbitral, que traduz um negócio jurídico processual.  A 
menos que haja uma ressalva expressa, a cessão é integral e tudo é transmitido. 

A transmissibilidade da cláusula compromissória parece ser um ponto consensual na doutrina que tratou do 
tema. Pedro Batista Martins afirma que “ao cessionário, também, impõem-se os efeitos do compromisso ou da cláusula 
arbitral, salvo se excetuado no ato negocial de transmissão”12. Na mesma linha, Luis Guerrero sustenta que, já que a cessão 
é contratual, não existem razões para afastar a manifestação de vontade para arbitrar, presente no contrato cedido, salvo 
diante da existência de ressalva que suprima a cláusula compromissária ou altere o seu conteúdo13.  Nathalia Mazzonetto 
8 Para uma explicação detalhada das posições atomísticas e unitárias, que foge ao escopo deste trabalho, ver MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Op. Cit. P. 191-206 

e 282-314.

9 ROPPO, Enzo. Il contrato. 2 ed. Milão: Giuffrè, 2011. P. 556.

10 Utiliza-se o conceito de negócio jurídico processual presente em DIDIER JR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos Fatos Jurídicos 

Processuais. Salvador: Juspodivm, 2011. P. 58.

11 FONSECA, Elena Zucconi Galli. Op. Cit. P. 49.

12 MARTINS, Pedro Batista. Cláusula compromissória. In: MARTINS, Pedro Batista; LEME, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coords.). Aspectos 

fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999. P. 220

13 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. 201 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2008. P. 157. 
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também vai no mesmo sentido, explicando que o cessionário só é terceiro estranho à cláusula compromissória até ingressar 
na relação jurídica, afinal ele assume o posto do cedente e vira verdadeira parte14.

No Direito Italiano, Elena Zucconi Fonseca sustenta que, respeitado o requisito de forma, a cláusula compromissória 
é transmitida automaticamente na cessão de posição contratual15.  Essa parece ser a lógica do sistema. A menos que sejam 
apresentadas ressalvas expressas ou esteja presente qualquer contrariedade aos requisitos formais que a lei impõe para a 
cláusula compromissória, ela será transmitida em conjunto com as outras posições jurídicas de direito material presentes 
no contrato cedido.

Diante dos requisitos16 da cláusula compromissória impostos pela Lei nº 9.307/96, é possível vislumbrar diversas 
questões relativas à transmissibilidade da cláusula arbitral. As questões mais relevantes serão analisadas nos tópicos 
subsequentes.

4 - A QUESTÃO DA AUTONOMIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

 O caput do art. 8º da lei de arbitragem é claro ao dispor que “A cláusula compromissória é autônoma em relação 
ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 
compromissória.”. No parágrafo único, é disposto que “caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, 
as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 
compromissória”. O artigo define e fixa os limites da autonomia da cláusula compromissória.

O termo autonomia poderia levar, em análise apressada, à falsa percepção de que a lei tornaria independente a 
cláusula compromissória do contrato, de forma que a cessão de posição contratual não implicasse a transmissão da opção 
pela arbitragem. Não é verdade. A lei não impõe, em nenhum artigo, a obrigatoriedade de dupla manifestação da vontade. 
Dito isso, não é necessária uma cessão do contrato e outra cessão da cláusula compromissória.

O sentido de autonomia empregado no texto normativo é outro. Carlos Alberto Carmona esclarece que 
a lei permitiu “a autonomia da cláusula, embora não ignore que, em diversas situações, as causas de nulidade (e de 
anulabilidade) tanto do contrato principal quanto da cláusula possam ser as mesmas, já que ambos os pactos podem ter 
sido gerados conjuntamente, padecendo dos mesmos vícios, especialmente no que se refere à declaração de vontade (vícios 
de consentimento) ou capacidade dos contratantes”17.

 A autonomia conferida pela lei visa preservar o instituto da arbitragem de uma indevida ingerência da justiça 
estatal. Caso não existisse, qualquer um poderia burlar a opção pela arbitragem ajuizando uma ação judicial questionando 
a existência, a validade ou a eficácia da convenção de arbitragem ou do contrato que contenha a cláusula compromissória. 
A lei proíbe esta prática, dotando o árbitro de competência para julgar esse tipo de questão, no parágrafo único do art. 8º.

Nesse ponto, é importante lembrar a conhecida lição de Pontes de Miranda sobre a teoria das nulidades, em 
que utiliza a expressão “separabilidade” como decorrência do brocardo utile per inutile no vitiatur18. No caso da cláusula 
compromissória, com base em expressa autorização legal, é possível destacar a parte válida da parte inválida, mesmo que a 
regra geral do Direito dos contratos seja pela inseparabilidade.

Nem sempre a cláusula arbitral será invalidada diante da invalidação do resto do contrato. Por exemplo, a cláusula 
compromissória teria sua validade preservada em um contrato de cessão de herança de pessoa viva, que é inválido por 
14 MAZZONETTO, Nathalia. Laspro, Oreste Nestor de Souza (orient). Partes e terceiros na arbitragem. 315 f.  Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012. P. 271.

15 FONSECA, Elena Zucconi Galli. La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi.  Milão: A. Giuffrè, 2004. P. 442.

16  A expressão é utilizada como requisitos de validade, como proposto em JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 

4 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 26.

17 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96.   3. ed., rev. atual. e ampl.  São Paulo: Atlas, 2009. P. 174.

18 “No mesmo negócio jurídico, é de ocorrer que uma parte seja nula, e outra, anulável. Então, se separáveis, cada uma se rege por seus princípios próprios. Se há 

três partes e uma delas nem é nula, nem anulável, a separabilidade permite que a terceira fique a coberto pela regra Utile per inutile no vitiatur” - PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo IV. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: RT, 2012. P. 

117.
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constituir pacta corvina vedado pelo art. 426 do Código Civil. As posições de direito material do contrato ofenderiam a 
lei, mas o negócio jurídico processual celebrado pelas partes de resolver os seus litígios por via da arbitragem permaneceria 
válido e eficaz. Ressalte-se que, pela lei brasileira, a cláusula arbitral é espécie do gênero convenção arbitral e possibilita a 
instauração da arbitragem. Não constitui uma simples proposta. 

Em suma, percebe-se que a autonomia da cláusula compromissória, se bem entendida, não obstaculiza a sua 
transmissão por meio de cessão de posição contratual. Na verdade, a autonomia do art. 8º exerce uma função essencial no 
sistema, preservando a arbitragem. 

5 - O PROBLEMA DA FORMA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Outra questão importante para ser inquirida no contexto da circulação dos contratos é a exigência de forma escrita 
para a cláusula compromissória. O § 1º do art. 4º da Lei nº 9.307/96 fixa a regra geral de que “a cláusula compromissória 
deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.”. 
Já o § 2º, trata de regra especial sobre os contratos de adesão, afirmando que neles “a cláusula compromissória só terá 
eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde 
que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula”.

Por força desse regramento, a forma da cláusula arbitral não é livre. É necessariamente escrita e, no caso dos 
contratos de adesão, precisa ser revestida das formalidades adicionais previstas no § 2º, sendo possível designá-la como 
“forma escrita qualificada”. O Código Civil, no art. 166, IV, impõe uma séria consequência para o descumprimento do 
preceito, uma vez que torna nulo qualquer negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei. 

Para propiciar uma interpretação sistemática, vale mencionar alguns outros casos em que o ordenamento brasileiro 
prevê a obrigatoriedade de forma escrita: fiança (art. 819 do CC – A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação 
extensiva); concessão comercial (Art. 20, da Lei Ferrari nº 6.729/79 – A concessão comercial entre produtores e 
distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato que obedecerá forma escrita....) e franquia (art. 6º, da 
Lei 8.955/94 - O contrato de franquia deve ser sempre escrito...). Em todas essas situações, a solução assente para infração 
da forma é a nulidade do art. 166, IV do Código Civil. Dito isso, não faz sentido sustentar que o regime jurídico seria 
diferente para a forma cláusula compromissória, uma vez que a lei de arbitragem, apesar de especial, não faz qualquer 
menção a uma consequência distinta. Cláusula compromissória que não for revestida de forma escrita é nula.

A questão formal gera especial interesse, pois a parte material do contrato cedido pode ter forma livre, enquanto 
a forma da cláusula compromissória sempre deve ser escrita. Apesar de não existirem regras expressas sobre a cessão de 
posição contratual no Brasil, prevalece o entendimento esposado no art. 425 do Código Civil Português de que “a forma 
da transmissão, a capacidade de dispor e de receber, [...] definem-se em função do tipo de negócio que serve de base à 
cessão.”. Isso posto, é válido e eficaz ceder um contrato de prestação de serviços por forma oral, já que a forma dele é livre. 
Se o instrumento original contiver uma cláusula compromissória, esta não será transmitida e não valerá em relação ao 
cessionário, já que a lei exige que seja por escrito.

O ideal é que toda cessão de posição contratual que envolver uma cláusula arbitral seja feita por escrito, mesmo 
que a espécie contratual cedida não tenha forma prescrita em lei. Ocorre que, muitas vezes, essa precaução não é observada. 
Nesses casos, a cláusula compromissória será nula. Francisco Cahali sustenta que “uma vez escrita a cláusula, sua aceitação 
pode ser verbal, tácita ou presumida, em situações peculiares”19. Essa seria uma possível solução para a diferença de forma 
no regime da cessão de contratos com forma livre que incluem cláusula arbitral. Entretanto, diante do rigor do art. 4º, 
não existem situações peculiares. A cláusula compromissória deve sempre ser revestida de forma escrita e sua cessão, já que 
segue o mesmo regime, também deve ser escrita.

A única peculiaridade que se consegue vislumbrar, que não tem a ver com validade da cláusula no momento da 
cessão, mas, sim, com sua preservação diante de um comportamento posterior, é a questão do comportamento concludente. 
Mesmo que a cessão não seja revestida de forma escrita, cabe ao cessionário alegar a invalidade. Se ele assina o termo 

19 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 3 ed. São Paulo: RT, 2013. P. 121.
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de arbitragem, apresenta defesa e dá andamento ao procedimento sem fazer qualquer ressalva à invalidade da cláusula 
arbitral, não será lícita a pretensão de invalidação do laudo arbitral em momento posterior. Vale lembrar que, por força da 
autonomia do art. 8º, o árbitro é que tem competência para julgar a nulidade do contrato ou da cláusula de arbitragem.

A ideia foi sintetizada com precisão pelo Ministro Menezes Direito, quando atuava no STJ, por ocasião do 
julgamento da sentença estrangeira contestada – SEC 856 “Tem-se como satisfeito o requisito da aceitação da convenção 
de arbitragem quando a parte requerida, de acordo com a prova dos autos, manifestou defesa no juízo arbitral, sem 
impugnar em nenhum momento a existência da cláusula compromissória.”20 

6 - A ARBITRAGEM DIANTE DA CESSÃO SEM LIBERAÇÃO DO CEDENTE

A cessão de posição contratual, em regra, libera o cedente. Ele passa a ser um estranho à relação contratual. 
Acontece que é possível que a cessão ocorra sem a liberação do cedente, pois o cedido não anuiria, se não fosse assim. 
Nesses casos, essa situação fica necessariamente consignada no ato da cessão, o que afasta qualquer inquirição relativa ao 
problema da forma. O cessionário figura como devedor principal e o cedente responde apenas de modo subsidiário, mas 
ainda permanece como parte no contrato21.

A questão que se enfrenta é saber se, diante da cessão sem liberação do cedente, a cláusula compromissória abarca 
apenas o cessionário, apenas o cedente, os dois ou ninguém. É um problema relativo ao alcance subjetivo da cláusula 
compromissória.

A solução parece estar no começo do caput do art. 4º da Lei nº 9307/96: “A cláusula compromissória é a convenção 
através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios...”. Uma vez que a cessão 
sem liberação tem o condão de tornar o cessionário parte do contrato e fazer com que o cedente também permaneça nessa 
condição, mesmo que apenas com responsabilidade subsidiária, ambos estão abarcados pelo alcance subjetivo da cláusula 
compromissória. O texto normativo é claro ao dispor que as partes do contrato ficam vinculadas à arbitragem. A menos 
que tenham aposto ressalvas, cedente e cessionário são partes, logo estão vinculados. A lei não faz qualquer distinção entre 
devedores principais e subsidiários, por isso qualquer interpretação nesse sentido seria incorreta. 

7 - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DECORRENTES DE CESSÃO IMPRÓPRIA

A chamada cessão imprópria apresenta outra questão relevante para o tema em estudo. Nos casos em que a cessão 
de posição contratual acontece por determinação da lei e não por vontade, o que ocorre com a cláusula compromissória 
do contrato originário? É o caso, por exemplo, da sucessão de empresa e dos contratos de locação averbados na matrícula 
do imóvel, com cláusula de vigência em caso de alienação.

A regra geral, enunciada por Orlando Gomes, é que “a forma imprópria não origina a cessão propriamente dita, mas 
figura jurídica que se lhe equipara em todos os efeitos”22. O raciocínio é aplicável à disciplina da cláusula compromissória, 
que também será transmitida nas hipóteses de cessão imprópria dos contratos. É certo que o sujeito figurará como sucessor 
em determinadas relações jurídicas apenas por imposição legal, mas disso sabia de antemão. Mesmo assim, optou por 
realizar o negócio e por isso não cabe a alegação de que a arbitragem seria obrigatória. Foi a sua vontade que o vinculou. A 
cláusula compromissória era conhecida e fazia parte, inclusive, do conteúdo econômico da operação pretendida.

A depender dos interesses envolvidos, a existência de uma cláusula compromissória pode valorizar ou desvalorizar 
determinado ativo contratual. Trata-se de um fator relevante na avaliação dos riscos inerentes ao negócio pretendido. Por 
isso, a menos que a cláusula compromissória do contrato original expressamente preveja e excepcione a situação de cessão, 
o sujeito ficará vinculado à arbitragem também nos casos de cessão imprópria de posição contratual.

20 Ponto 1 da ementa da SEC 856/GB, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, julgado em 18/05/2005, DJ 27/06/2005, p. 203.

21 GOMES, Orlando. Op. Cit. P. 177-178.

22 GOMES, Orlando. Op. Cit. P. 178
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Exemplo pertinente do quanto afirmado ocorre na sub-rogação do adquirente de estabelecimento empresarial nos 
contratos firmados para a exploração dele, por força do art. 1.148 do Código Civil de 2002. Qualquer possível interessado 
no trespasse deve verificar a existência de eventual contrato de exploração do estabelecimento que pretende adquirir e o 
seu conteúdo, incluindo uma possível cláusula compromissória. Compreendendo adequadamente a ideia de autonomia 
da cláusula arbitral, não há nenhuma razão para sustentar o destacamento da cláusula compromissória. Ressalvada a 
possibilidade de estipulação em contrário, toda vez que um contrato de exploração de estabelecimento comercial for 
transmitido ao adquirente por ocasião do trespasse, a cláusula compromissória nele inserta terá a mesma sorte.

Na seara trabalhista, em relação à sucessão de empresa, os art. 10 e 448 da CLT determinam que modificações na 
propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetarão os contratos de trabalho dos respectivos empregados e nem os 
seus direitos adquiridos. Como esclarece Gilberto Gomes, até mesmo as obrigações trabalhistas de empregados despedidos 
anteriormente à sucessão são de responsabilidade do empregador sucessor, porque esse passivo continua vinculado à 
empresa legalmente constituída.23 Se a inclusão do §4º no art. 4º da Lei de Arbitragem pela Lei nº 13.129 de 2015 não 
tivesse sido vetada, eventuais cláusulas compromissórias insertas nos contratos de trabalho de administradores e diretores 
estatutários também seriam transmitidas no fenômeno da sucessão de empresa24. Não haveria qualquer razão para fazer 
uma distinção entre as posições materiais e a cláusula arbitral.

Fora da esfera trabalhista, toda vez que ocorrer uma modificação na propriedade ou na estrutura jurídica da 
empresa em que for verificada a transmissão de posições contratuais da parte originária, como nos casos de incorporação e 
fusão, a cláusula compromissória terá a mesma sorte, a menos que, expressamente, preveja o contrário. Nas hipóteses em 
que os contratos não são transmitidos, como na incorporação de ações, a cláusula compromissória e todas as obrigações 
insertas nas avenças só terão eficácia em relação às partes originárias. 

Na hipótese de alienação de imóveis locados, a regra de transmissão da cláusula compromissória também se 
impõe. O art. 8º da Lei nº 8.245/91 dispõe que o adquirente deve respeitar o contrato de locação se este for por tempo 
determinado e contiver cláusula de vigência em caso de alienação. Além disso, a lei também elenca, como requisito, que 
o contrato deve estar averbado junto à matrícula do imóvel. Diante da publicidade que ostenta o registro público, não é 
lícito ao adquirente alegar o desconhecimento da existência do contrato ou de seu conteúdo, incluindo eventual cláusula 
arbitral. Se o adquirente não quiser tolerar a locação ou se submeter à arbitragem, não deve comprar o imóvel.

O fundamento da transmissão da cláusula arbitral é a construção unitária. Nos casos de cessão própria, uma vez 
que o cessionário manifestou a vontade de ter para si a integralidade do contrato, tudo é transmitido para ele, inclusive 
o negócio jurídico processual consubstanciado na cláusula arbitral. O mesmo raciocínio, de modo adaptado, é aplicável 
aos casos de cessão imprópria. A construção também se demonstra unitária. Ao praticar o ato pretendido, a exemplo 
da aquisição de um imóvel, o sujeito sabe que, por força de lei, deverá respeitar integralmente algum outro contrato, 
como a locação. Não só o conteúdo material do contrato será transmitido, como também os possíveis negócios jurídicos 
processuais nele inseridos, como a cláusula de eleição de foro e a cláusula arbitral. 

8 - CONCLUSÃO

Como visto, a regra geral é que a cláusula compromissória é transmitida quando ocorre a cessão de posição 
contratual. Mesmo nas hipóteses de cessão imprópria, a regra se mantém. A autonomia do art. 8º da Lei de Arbitragem 
não constitui um empecilho nem exige uma manifestação de vontade à parte. A transmissão apenas não ocorrerá nas 
hipóteses em que houver ressalva expressa ou não for respeitada a forma exigida em lei para a cláusula arbitral.

23 GOMES, Gilberto. Sucessão de empresa. São Paulo: LTr, 1994. P. 55.

24 Na seara trabalhista, o fenômeno poderá ocorrer a partir do início da vigência do art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei 

13467/2017, que possibilita a utilização da arbitragem para alguns contratos individuais de trabalho.
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A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE À LUZ DA 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA

Por: Juliana Aguiar Cunha1

INTRODUÇÃO

Integra a complexa missão da Justiça da Infância e da Juventude a colocação de crianças e adolescentes em famílias 
substitutas por intermédio da adoção, procedimento irrevogável e irreversível, que requer uma especial atenção do Estado 
para o acolhimento de todas as demandas e expectativas que são depositadas no Poder Judiciário por  adotantes e adotandos.

À margem dos trâmites burocráticos que devem ser observados para impulsionar o processo de adoção, desponta a 
escolha dos pais adotivos pelos próprios pais biológicos, sem a intervenção estatal – a chamada adoção direta, consentida ou 
intuitu personae, fenômeno que não pode ser ignorado pelos operadores do direito, já que a formação de laços socioafetivos 
independe da interferência judicial, e o seu desfazimento pode ocasionar danos irreversíveis às crianças, aos adolescentes 
e às famílias envolvidas.

Diante desse panorama, o presente artigo objetiva abordar o tema da  adoção intuitu personae sob a ótica do atual 
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, apresentando 
as soluções jurídicas que estão sendo delineadas pelos referidos tribunais para o enfrentamento do problema e a tutela do 
principal bem jurídico envolvido – o melhor interesse da criança ou do adolescente a ser adotado.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DA ADOÇÃO E OS DADOS 
ESTATÍSTICOS APRESENTADOS PELO CNJ

A adoção encontra-se atualmente regulamentada pelos artigos 39 a 52-D, 165 a 170 e 197-A a 197-E, todos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, com relevantes alterações promovidas pela Lei nº 12.010/2009, a Lei de Adoção, 
que inclusive revogou grande parte das disposições sobre o tema no Código Civil, mantendo em vigor apenas os artigos  
1618 e 1619.

Atribui-se ao adotado a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos, inclusive os 
sucessórios, com a extinção dos vínculos com pais e com parentes consanguíneos, salvo os impedimentos matrimoniais, 
assegurado sempre o direito de conhecimento da origem biológica.

Dispõe a norma que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, salvo 
quando já estiver destituído o poder familiar. Ademais, os pretensos adotantes e as crianças e adolescentes aptos à adoção 
deverão estar inscritos em um registro próprio para esta finalidade – o Cadastro Nacional de Adoção (CNA).

No modelo de adoção idealizado pela lei, os postulantes formulam o requerimento de habilitação perante a 
autoridade judiciária e, após a apresentação de documentos, a realização de entrevistas, as avaliações psicossociais e todos 
os outros procedimentos que se fizerem necessários, serão inscritos no cadastro, aguardando o chamamento para a adoção, 
que obedecerá à ordem cronológica de habilitação, bem como à disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis.

1  Assessora de Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Mestre em Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, Graduada em 

Direito pela Universidade Federal da Bahia. 
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A regra geral da adoção, após a habilitação, é a postura passiva dos envolvidos, adotantes e adotandos, que 
dependerão de uma atuação do Poder Público para o deslinde dos trâmites burocráticos de preparação dos menores para 
a adoção, gestão dos cadastros de adotantes e adotandos e convocação dos adultos habilitados, sempre que houver uma 
coincidência entre o perfil do menor esperado, a disponibilidade da criança ou do adolescente e a ordem cronológica do 
cadastro.

 Em verdade, é uma equação de difícil configuração na prática, em razão da morosidade da atuação estatal. O 
processo também é complicado do ponto de vista subjetivo por envolver uma relação de afeto, que requer muito mais do 
que a disponibilidade jurídica das partes envolvidas e abrange aspectos emocionais como empatia e afinidade, já que a 
adoção é ato jurídico irrevogável e irreversível de filiação. Renata Di Masi Palheiro pondera a importância e a eficácia do 
procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente:

É inegável que o cadastro previsto no art. 50 do ECA é de suma importância, e possibilita 
um estudo aprofundado acerca de quem são as pessoas que mais adotam, qual o tipo 
de criança escolhida, o local onde é maior o número de adoções, etc. Permite ainda um 
acompanhamento psicológico e social dos pais adotivos. Entretanto, o aumento das adoções 
ilegais no Brasil demonstra a falência do instituto e a necessidade de mudanças.2

Já Maria Berenice Dias faz duras críticas à burocracia que permeia o instituto da adoção no ordenamento jurídico 
brasileiro:

“A forma como está regulamentada a adoção no Brasil simplesmente faliu. Ou melhor, 
nunca funcionou. São editadas leis cada vez mais rígidas na tentativa de “organizar” os 
vínculos parentais. Foram criados cadastros na vã tentativa de agilizar a aproximação entre 
dois polos desejantes: filhos à espera de pais e pessoas que os querem para filhos.
No entanto, instalou-se uma tal burocracia que, durante anos, crianças e adolescentes são 
mantidos em verdadeiros depósitos, enquanto amargam a rejeição de ser reinseridos na 
família biológica ou de serem acolhidos pela família extensa. Somente depois tem início o 
moroso processo de destituição do poder familiar, em que são esgotadas todas as vias recursais.
Quando finalmente são disponibilizados para adoção, se tornam invisíveis e inacessíveis. 
Ninguém tem acesso a eles, nem quem está habilitado a adotá-los.
Durante essa eternidade, as crianças crescem e se tornam inadotáveis – feia palavra, que 
retrata uma realidade ainda mais perversa: ninguém as quer. Chegaram aos abrigos bebês 
e de lá saem quando atingem a maioridade. São jogadas à vida, sem qualquer preparo para 
viverem em sociedade.”3 

Segundo informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, estão atualmente cadastradas para 
a adoção no Brasil 7.914 crianças e adolescentes (dentre os quais, 164 residentes no Estado da Bahia). Em contrapartida, 
existem 40.678 pretendentes cadastrados no território nacional, sendo 1.035 cadastrados no Estado da Bahia4.  Ainda de 
acordo com os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2016 foram adotadas 1.226 crianças e adolescentes 
em todo o país por meio do Cadastro Nacional de Adoção, coordenado pela Corregedoria do CNJ, tendo ocorrido, no 
Estado da Bahia, apenas 24 adoções.

O CNJ disponibiliza ainda o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas – o CNCA, que consignou a existência de 
47.209 crianças e adolescentes em abrigos e instituições no território nacional, no mês de agosto de 2017, dentre os quais 
1.552 crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Estado da Bahia.

A situação é crítica, pois os números apresentados demonstram, por si só, a incongruência da equação que a norma 
2 PALHEIRO. Renata Di Masi. Adoção Intuitu Personae. Rio de Janeiro: EMERJ, 2011. Disponível      em:     <http://www.emerj.rj.gov.br/paginas/biblioteca_

videoteca/monografia/Monografia_pdf/2011/RenataDiMagiPalheiro_Monografia.pdf>  Acesso em 07/08/2017.

3  DIAS, Maria Berenice. Filhos do Afeto [livro eletrônico]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

4 Fonte: Cadastro Nacional de Adoção (CNA). Corregedoria Nacional de Justiça. Acesso em 15/08/2017.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

68

cria para a adoção, porque a proporção entre o número de adotantes inscritos é aproximadamente cinco vezes maior que o 
número de crianças e adolescentes aptos à adoção, e o percentual de adotados, no ano de 2016, nem sequer alcança 16% 
da quantidade de menores atualmente aptos à adoção, percentual que decai para 14,6% em relação ao Estado da Bahia, 
neste mesmo período.

As estatísticas apresentadas revelam ainda que, entre os menores acolhidos, apenas 16,76% estão aptos à adoção, 
percentual que decai para 10,56%, quando observados os dados do Estado da Bahia.

Se comparado o número de crianças e adolescentes adotados em 2016 com o número de menores atualmente 
acolhidos em instituições, percebe-se resultados ainda mais críticos, porque o percentual de crianças e adolescentes 
adotados corresponde a apenas 2,6% do número de menores que estão afastados de suas famílias de origem.

A “ADOÇÃO À BRASILEIRA” E A ADOÇÃO DIRETA, CONSENTIDA OU INTUITU PERSONAE

À parte desse panorama, não se pode ignorar a prática da chamada “adoção à brasileira”, que é o ato de registrar 
como seu o filho biológico de outrem, com burla ao procedimento previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
fazendo nascer a filiação socioafetiva e registral sem observância ao devido processo. Trata-se do crime de  alteração de 
direito inerente ao estado civil de recém-nascido, tipificado no artigo 242 do Código Penal.

Um modalidade bastante recorrente de “adoção à brasileira” é a adoção unilateral, pelo cônjuge ou companheiro, 
dos filhos havidos anteriormente por sua parceira. Nesses casos, a criança ou o adolescente, que inicialmente foi registrado 
apenas pela mãe biológica, tem o seu registro alterado a pedido de um indivíduo que deseja se tornar o seu pai, mesmo 
reconhecendo a inexistência do vínculo genético. Em verdade, esse procedimento é simples e não se submete a grandes 
entraves burocráticos, bastando o comparecimento da genitora e do candidato a genitor perante o Oficial de Registro de 
Pessoas Naturais para o reconhecimento espontâneo de filhos, procedimento regulamentado pelo Provimento nº 16 do 
CNJ, que não exige a prova do vínculo genético para autorizar o registro.

A adoção direta, consentida ou intuitu personae, por sua vez, não se confunde com a “adoção à brasileira”, porque 
associa a vontade dos pais socioafetivos à vontade dos pais biológicos. Trata-se de modalidade de adoção na qual a família 
de destino é eleita pela família de origem, com a observância dos trâmites legais cabíveis. Aqui não há o falso registro de 
nascimento e a atuação de má-fé tem campo reduzido, ante a busca de regularização da situação do infante. Maria Berenice 
Dias esclarece:

Não se pode confundir adoção “à brasileira” com a adoção consentida ou intuitu personae, 
que ocorre quando a mãe ou os pais entregam o filho à pessoa que eles elegem. Alguém em 
quem confiam e acreditam que lhe dará o lar que eles não têm condições de oferecer. Não o 
entregam à justiça como determina a lei. Isto porque o desejo dos pais é de que o filho seja 
adotado. Não querem que ele seja institucionalizado e nem entregue para algum familiar.  
(…)
A adoção direta, consentida ou intuitu personae decorre da falência dos mecanismos 
legais em realizar o sonho das pessoas que querem ter filhos. Parece que ninguém percebe 
a urgência de crianças e adolescentes terem um lar, depois da dor da perda do convívio 
familiar. Também se deixa de atender o desejo da mãe de entregar o filho à adoção. Ela não 
quer que ele seja depositado em um abrigo e nem entregue a algum familiar seu. Aliás, se 
algum deles o quisesse, simplesmente o abrigamento não teria ocorrido.
Enquanto o Estado não assumir o compromisso constitucional de garantir a crianças e 
adolescentes, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar; enquanto juízes e 
promotores não perceberem que convivência familiar não quer dizer família biológica, e 
pararem de, durante anos, insistir em encontrar algum parente que os queira, mantendo-
os aprisionados em instituições, onde ficam sujeitas a maus tratos e abusos – como 
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reiteradamente a imprensa denuncia –, as adoções diretas vão continuar existindo. (DIAS, 
Maria Berenice. Filhos do Afeto [livro eletrônico]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2016.)

É compreensível a ocorrência deste instituto, porque a entrega de filhos à adoção também pode ser vista como um 
gesto de amor, e muitas mães que querem dispor da sua prole não desejam que os seus filhos sejam encaminhados a abrigos 
e cresçam sem uma família. Grande parte dos pais biológicos que abrem mão dos seus filhos o fazem por não possuírem 
condições para criá-los e por desejarem um futuro melhor para estas crianças, o que pode ser assegurado pela escolha da 
família que assumirá a incumbência de criá-los como se fossem seus, em vez de deixá-los aos cuidados das instituições de 
acolhimento.

É certo que a escolha da família para adoção pode dar ensejo ao comércio de filhos. Alguns pais podem enxergar 
as crianças como valiosas mercadorias, pois existem casais ávidos pela paternidade, que não possuem condições biológicas 
para gerar os próprios filhos. Assim como ocorre com o tráfico de órgãos, a adoção sem a intervenção estatal pode dar azo 
a um comércio clandestino e lucrativo. No entanto, a mera possibilidade de desenvolvimento de uma atividade lucrativa 
não pode retirar o valor e a importância dos vínculos que se constituem à margem do procedimento formal de adoção, 
porque são cruciais para os sujeitos envolvidos, e porque muitas vezes são constituídos de boa-fé, tão somente por amor e 
generosidade.

Apesar de não haver expressa regulamentação da adoção intuitu personae no ordenamento jurídico brasileiro, essa 
figura é conhecida e, quando realizada de boa-fé, pode ser legalizada com respaldo no princípio do melhor interesse da 
criança, que tem amparo no texto do artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “A adoção será deferida quando 
apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.”

Outros dispositivos que podem fundamentar o pedido de adoção direta ou consentida são o artigo 50, §13, III, e 
o artigo 166, todos do ECA, todos com redação dada pela Lei de Adoção nº 12.010/2009:

artigo 50 - A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro 
de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas 
na adoção.
(...)
§13 - Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não 
cadastrado previamente nos termos desta Lei quando:
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de 
afinidade e afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) 
anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de 
laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das 
situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.  
Art. 166.  Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder 
familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, 
este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios 
requerentes, dispensada a assistência de advogado. 

Da leitura dos artigos supracitados, depreende-se, pois, que, a despeito de a lei não atribuir à adoção direta ou 
intuitu personae o status de procedimento alternativo para a adoção, o legislador se preocupou em resguardar a adoção 
à margem do cadastro nacional como exceção à regra geral, passível de tutela jurídica quando preenchidos os requisitos 
objetivos e subjetivos ali delineados, tais como a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos, tempo de convivência 
suficiente para a fixação de laços de afinidade e afetividade e a inexistência de má-fé.
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O POSICIONAMENTO DO STJ E DO TJBA SOBRE A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE

Por reiteradas vezes, o tema da adoção consentida foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado, 
desde o ano de 20095, de forma majoritária, no sentido de assegurar o  cumprimento do  princípio do melhor interesse 
do menor, mantendo a da guarda da criança ou adolescente em favor da “família adotiva” escolhida pela família biológica, 
em um lar que entende ser o seu, em detrimento do acolhimento institucional, geralmente requisitado pelo Ministério 
Público, com o intuito de assegurar a observância à ordem cronológica do cadastro de adotantes, flexibilizando inclusive 
os critérios estabelecidos pelo artigo 50, §13º do ECA, alhures mencionados.

Não se quer dizer que o Poder Judiciário tem refutado a necessidade e a utilidade do cadastro obrigatório. O que 
se observa é apenas que a inscrição dos adotantes e adotandos no CNA constitui a regra geral, idealizada pela lei para 
assegurar a idoneidade, impessoalidade, a legalidade e a segurança jurídica do processo de adoção. Tal regra, no entanto, 
não é absoluta e comporta relativização, que sempre estará atrelada ao caso concreto e atenta aos anseios do sujeito de 
direito amparado pela norma – o menor em situação de risco, que necessita do acolhimento familiar.

São interessantes as ponderações feitas pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do  HC 274.845/SP, em 
29/11/2013, ocasião em que salientou, em trecho do seu voto, que “Não se descura que a higidez do processo de adoção 
é um dos objetivos primordiais a ser perseguido pelo Estado, no que toca à sua  responsabilidade com o bem-estar de 
menores desamparados, tampouco que, na busca desse desiderato, a adoção deve respeitar rígido procedimento de controle 
e fiscalização estatal, com a observância, v.g., do Cadastro Único Informatizado de Adoções e Abrigos (CUIDA), o qual, 
aliás, pelos indícios probatórios disponíveis, teria sido vulnerado na busca de uma adoção intuito personae. Contudo, o 
fim legítimo não justifica o meio ilegítimo para sancionar  aqueles que burlam as regras relativas à adoção, principalmente 
quando a decisão  judicial implica evidente prejuízo psicológico para o objeto primário da proteção estatal para a hipótese: 
a própria criança” 6 e 7

No entanto, posicionamento diverso foi adotado pelo STJ quando a “adoção à brasileira” foi questionada 
pela própria filha em Ação de Investigação de Paternidade e Nulidade do Registro Civil, na qual a parte pretendia o 
reconhecimento do vínculo com o pai biológico e a desconstituição do vínculo com os avós paternos, pais registrais. 
Naquela ocasião, segundo aquele Tribunal, deveria prevalecer o vínculo biológico sobre o afetivo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
DE PATERNIDADE E NULIDADE DO REGISTRO CIVIL PROPOSTA PELA 
FILHA REGISTRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. ADOÇÃO À BRASILEIRA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
BIOLÓGICO QUE DEVE PREVALECER. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido aprecia 
todos os argumentos suscitados pelo recorrente, sendo certo que o mero descontentamento 
da parte com o resultado do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. A “adoção à brasileira” não tem o condão de romper os vínculos civis entre o filho e os pais 
biológicos, os quais devem ser restabelecidos sempre que ele manifestar o desejo de desfazer 
o liame jurídico decorrente do registro ilegal, restabelecendo-se todos os consectários legais 
resultantes da paternidade biológica.

5 O primeiro precedente do STJ sobre o tema decorre do julgamento do MC 015097, através de decisão monocrática proferida pelo Ministro MASSAMI UYEDA  

em 03/02/2009, levada ao Órgão Colegiado (Terceira Turma) em 05/03/2009, que referendou a decisão monocrática proferida pelo Relator. Este julgamento é 

anterior à vigência da  Lei de Adoção nº 12.010/2009

6 STJ - HC 274.845/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 29/11/2013

7 Outros precedentes daquele Tribunal também podem ser citados nesta mesma direção: HC 331.121/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015; HC 291.103/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, 

DJe 29/08/2014; HC 279.059/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 28/02/2014
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3. As instâncias ordinárias julgaram procedentes os pedidos da filha registral, pois comprovada 
a paternidade do investigado, ora insurgente, cujo vínculo biológico deve prevalecer em 
detrimento da “adoção à brasileira” realizada pelos pais registrais, que, na realidade, são os 
seus avós paternos biológicos. Aplicação da Súmula 83/STJ.
(…) (STJ - AgRg no REsp 1417597/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 17/11/2015) (grifo nosso)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não destoa do entendimento atualmente perfilhado 
pelo STJ. O primeiro julgamento que tratou expressamente da adoção intuitu personae foi proferido em 17/11/2012, 
sob a relatoria da Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, e a Apelação Cível foi provida, naquela ocasião, 
para anular a sentença que havia promovido a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de habilitação dos 
adotantes no cadastro de adoção. Em seu voto, a Relatora salientou que “Reconhece-se a importância, utilidade e celeridade 
que o cadastro de pessoas interessadas em adotar crianças ou adolescentes propicia no procedimento de adoção, pois facilita a 
constatação dos requisitos legais e permite o exame da compatibilidade entre os interessados. No entanto, excepcionalmente, tal 
regra pode ser afastada em prol do princípio do melhor interesse do menor, quando observado o vínculo afetivo entre a criança e 
os pretendentes à adoção, mesmo que estes não se encontrem habilitados no cadastro de adotantes. Precedentes do STJ.8” 

Desde então, os Desembargadores têm decidido reiteradamente sobre os pedidos de adoção formulados por 
adotantes não inscritos no Cadastro Nacional de Adoção à luz do princípio do melhor interesse do menor. É dizer, a 
preexistência de vínculo socioafetivo entre o adotando e os adotantes é fator primordial para desconsiderar a ausência de 
anterior habilitação dos candidatos a genitores, não havendo falar-se em exceção à obrigatoriedade do cadastro, se não 
forem comprovados estes laços de afinidade e afetividade. Nesse sentido, mencionam-se dois precedentes com resultados 
de julgamento diametralmente opostos, mas atentos à aplicação do mesmo princípio – o melhor interesse do menor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADOÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 
DE GUARDA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.    
INEXISTÊNCIA DE DE INSCRIÇÃO DOS AGRAVANTES NO CADASTRO 
NACIONAL DE ADOÇÃO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. EXCEÇÕES. NÃO 
ENQUADRAMENTO DOS POSTULANTES A GUARDA. VÍNCULO AFETIVO 
NÃO COMPROVADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA 
OBRIGATÓRIA.  IMPROVIMENTO DO RECURSO. (TJBA - Agravo de Instrumento 
nº 0020448-23.2016.8.05.0000, Relator: Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta 
Câmara Cível, Publicado em: 05/04/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPOSTA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA INSCRIÇÃO DOS AUTORES 
NO CADASTRO DE ADOTANTES. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE 
QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. 
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AFETIVIDADE E DA PRIMAZIA DO 
INTERESSE DO MENOR. CRIANÇA ABANDONADA AOS QUATRO MESES DE 
VIDA, FILHA DE USUÁRIA DE DROGAS E PAI DESCONHECIDO, E ACOLHIDA, 
DESDE ENTÃO, PELOS AUTORES COMO PARTE DA FAMÍLIA. VÍNCULO 
AFETIVO QUE JÁ PERDURA POR MAIS DE CINCO ANOS, NO SOMATÓRIO 
DO TEMPO ANTERIOR E DURANTE O PROCESSO. ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM 
PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO

8 Classe: Apelação,Número do Processo: 0007755-32.2011.8.05.0113, Relator(a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

17/11/2012
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I - Como já decidiu o STJ, “a observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência 
das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta. 
Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio do melhor interesse do menor, 
basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, na hipótese de existir vínculo 
afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se encontre sequer 
cadastrado no referido registro” (Terceira Turma, REsp 1172067/MG, Relator Massami 
Uyeda, DJe de 14.04.2010).
II - No caso dos autos, observa-se que a criança cuja adoção se pretende foi abandonada 
com apenas 04 (quatro) meses de vida, filha de usuária de drogas e pai desconhecido, e 
acolhida, desde então, pelos autores/apelantes como parte da família, isso há mais de 05 
(cinco) anos, no somatório do tempo anterior e durante o processo.
III - Nas circunstâncias, não se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, 
decretada em primeiro grau, por falta de inscrição prévia do casal no referido cadastro, 
uma vez que, como visto, o descumprimento de tal formalidade deve ser mitigado 
ante a prevalência dos princípios da afetividade e da primazia do interesse do menor, 
flagrantemente ignorados, na espécie, pela Magistrada singular. Sentença anulada, com o 
consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 
(TJBA -  Apelação Cível nº 0000537-78.2011.8.05.0039, Relatora: Desª. Marcia Borges 
Faria, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/04/2016)

Da leitura dos julgamentos acima mencionados, vê-se que, para ambos os Tribunais, a colocação de crianças e 
adolescentes em famílias substitutas através da adoção transcende os termos da lei e requer uma análise principiológica, 
sistemática, à luz dos valores da solidariedade e dignidade da pessoa humana que norteiam a Constituição Federal e exigem 
especial proteção aos interesses das crianças e adolescentes, sujeitos em formação.

É dever do julgador interpretar o direito da forma mais justa e benéfica aos sujeitos envolvidos, e no caso da 
adoção, a prioridade absoluta é o melhor interesse do menor, o que implica, muitas vezes, a relativização do procedimento 
burocrático para que se viabilize o encaminhamento das crianças e adolescentes a famílias substitutas, respeitando-
se as soluções encontradas pela própria sociedade para amparar esses sujeitos de direito, evitando-lhes o trauma da 
institucionalização.

Para  Renata Di Masi Palheiro, o posicionamento dos Tribunais ainda precisa ser aperfeiçoado, a ponto de 
referendar a adoção intuitu personae, ainda que não se tenha formado o vínculo de afetividade e afinidade entre os adotantes 
e adotandos, pois o melhor interesse do menor não se restringe a essa hipótese e o entendimento em questão estimula a 
permanência dos candidatos a adotantes com as crianças e adolescentes em situação irregular por algum período de tempo, 
até que se forme o vínculo, ante o receio de busca e apreensão dos menores pelo Poder Judiciário:

Alguns dos acórdãos citados acima, apesar de não deixarem de reconhecer a adoção intuitu 
personae, somente deferem a adoção à pessoas que não estejam no cadastro, se já houver 
um vínculo afetivo entre adotante e adotado. Essa prática estimula a adoção à brasileira ou 
a adoção dirigida, as quais são proibidas no Brasil. Os pais biológicos entregam os filhos 
às pessoas que desejam que criem seus filhos. Essas pessoas, por sua vez, não procuram 
de imediato o judiciário com medo que o juiz da vara da infância e juventude determine 
a busca e apreensão da criança por burla do cadastro da comarca. Assim, para legalizar a 
situação da criança, espera-se cerca de um ano, para que seja criado o vínculo afetivo entre 
adotante e adotado.
(…) Verifica-se, assim, ser absolutamente desnecessário que se crie vinculo entre adotante e 
adotado para o deferimento da adoção. Basta a manifestação de vontade da mãe biológica e 
que seja seguido o procedimento legal.9 

9 PALHEIRO. Renata Di Masi. Op. Cit.
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Posicionamo-nos no mesmo sentido da jurisprudência dominante, que exige a formação dos vínculos entre 

adotante e adotado, já que o melhor interesse do menor, apesar de não depender apenas desses fatores, está intrinsecamente 
relacionado ao seu bem-estar, a sua adaptação à nova família e seu regular desenvolvimento, sendo imprescindível este 
prévio período de convivência, que é exigido, inclusive, para as adoções feitas através do Cadastro Nacional da Adoção, 
nos termos do artigo 46 do ECA.

 Ademais, não se pretende que a adoção direta seja a regra no ordenamento jurídico, e a supressão destes requisitos 
implicaria a facilitação do instituto, que se tornaria atraente inclusive para famílias que pretendem se submeter à habilitação 
prévia e aguardar a chegada do filho adotivo por meio dos trâmites normais, mas, conhecendo essa possibilidade, passariam 
a buscar ativamente uma família disposta a entregar os filhos à adoção.

Entendemos que a adoção intuitu personae merece a proteção do ordenamento jurídico, principalmente, em 
razão dos vínculos já estabelecidos, cuja reversão seria prejudicial a todos os envolvidos,  e não compactuamos, pois, com 
a sua concessão como via regular e alternativa ao processo de adoção, sendo mais segura a sua admissão apenas como via 
excepcional.

CONCLUSÃO

Observa-se, pois, que a regra geral no ordenamento brasileiro é a realização da adoção com observância ao trâmite 
burocrático previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a necessidade de prévia habilitação dos adotantes 
e regular  cadastramento das crianças e adolescentes aptos à adoção, com a atuação estatal no sentido de conciliar as 
preferências manifestadas pelos adotantes com a ordem cronológica da habilitação e com a disponibilidade e características 
dos adotantes. Esse procedimento visa assegurar o cumprimento de diversos princípios constitucionais inerentes à função 
jurisdicional, tais como isonomia, imparcialidade, publicidade, legalidade e segurança jurídica.

No entanto, a primazia desses princípios em um tema tão delicado e especial como a adoção dificulta o alcançamento 
do principal objetivo do instituto, que é o de proporcionar a todas as crianças e adolescentes o direito ao convívio familiar, 
já que, enquanto aguardam a sua habilitação no Cadastro Nacional da Adoção e, posteriormente, a localização de adotantes 
dispostos a tê-los como filhos, esses menores permanecem em instituições de acolhimento, que muitas vezes não asseguram 
sequer o direito ao mínimo existencial, em nítida ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, os recursos públicos e a energia despendida pelos entes e instituições envolvidos não são suficientes para 
solucionar o problema destes menores em situação de risco, pois, atualmente10, existem 47.209 crianças e adolescentes 
em abrigos e instituições no território nacional, estando aptos à adoção 7.914 menores, com 40.678  pretensos adotantes 
devidamente habilitados, e, ainda assim, poucas adoções são efetivadas anualmente, a ponto de nem sequer alcançar o 
percentual de 3% sobre o total de crianças acolhidas.

Diante dessa situação dramática, não se pode fechar os olhos às soluções extralegais encontradas pela sociedade 
para superar a burocracia da entrega de filhos a outras famílias, já que o Estado não está preparado para atender todas 
as demandas satisfatoriamente e essa falência do aparato institucional não pode desvirtuar o principal objetivo da 
regulamentação da adoção, que é proteger a infância, a adolescência e a família.

Não se pode perder de vista que o processo de adoção requer um olhar diferenciado do legislador e do Poder 
Judiciário, de modo a conciliar a função estatal de dizer o direito e o devido processo legal com o princípio do melhor 
interesse do menor, cuja aplicação demanda a observância de cada história como única, de forma a extrair a solução mais 
benéfica à criança e ao adolescente no caso concreto. É dizer, há que se conciliar a impessoalidade e a imparcialidade, 
típicas do processo judicial, com a atenção exclusiva que cada história merece, conferindo sensibilidade ao procedimento 
interdisciplinar, que, muito mais do que apresentar uma solução jurídica preordenada para o problema, tem por objetivo 
assegurar o entrosamento entre o adotando e a família adotante.

10 Dados extraídos do site do CNJ em agosto de 2017
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Compreende-se a dificuldade inerente à solução proposta, sobretudo porque a letra da lei é fria e as normas precisam 
antever a ocorrência dos fatos. Como o direito não está apto a tutelar sentimentos, é a sensibilidade de cada julgador, e 
de toda a equipe envolvida no processo de adoção, que deve prezar pela interpretação mais adequada das normas, sempre 
em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, que é a pedra de toque na colocação dos menores em famílias 
substitutas. Este princípio é o substrato jurídico de maior consistência para que a doutrina e a jurisprudência admitam 
a maleabilidade do procedimento de adoção, principalmente quando se mostra necessário superar a obrigatoriedade do 
cadastro prévio, em razão do vínculo criado entre adotantes e adotados antes da formalização da adoção, sob pena de 
cometimento de uma grande injustiça com aqueles que já têm como sua a família substituta, em uma relação socioafetiva 
que transcende qualquer disposição legal.

Enquanto as leis se mostram insuficientes para a tutela do direito em questão, cumpre aos aplicadores do direito 
conferir a melhor interpretação à norma, extraindo a máxima eficácia dos princípios constitucionais e infraconstitucionais 
que visam assegurar a estas crianças e adolescentes o menor impacto negativo possível na colocação em família substituta 
através da adoção, que para elas significa o tão esperado final feliz.
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TJBA – AÇÃO PENAL Nº 0300258-39.2011.8.05.0000, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, RELATOR: 
DES. ALIOMAR SILVA BRITTO, JULGADO EM 26/05/2015.

PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL 
E TERCEIRO BENEFICIADO. CRIME DE DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGO 89, CAPUT 
E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.666/1993.
PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE JURÍDICA ATRIBUÍDA PELA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
FUNÇÃO INERENTE AO ÓRGÃO MINISTERIAL POR CONSECTÁRIO 
LÓGICO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA INSTAURAÇÃO 
DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. TRÂMITE INICIADO 
POR PORTARIA DA PROCURADORA GERAL ADJUNTA. REGULARIDADE. 
PRELIMINARES REJEITADAS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: QUESTÃO QUE SE CONFUNDE 
COM O MÉRITO DA DECISÃO E SERÁ ANALISADA NO MOMENTO 
ADEQUADO.
MÉRITO: PEDIDO AFIGURA-SE JURIDICAMENTE POSSÍVEL. AS PARTES 
POSSUEM LEGITIMIDADE PARA INTEGRAREM O PROCESSO. HÁ INTERESSE 
DE AGIR DO TITULAR DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INEXISTÊNCIA 
DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE EM FAVOR DOS DENUNCIADOS. 
PREFACIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
IMPROCEDÊNCIA. PETIÇÃO QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA 
DO FATO APARENTEMENTE DELITUOSO E DA PARTICIPAÇÃO DE CADA 
DENUNCIADO DE MODO A POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA AMPLA 
DEFESA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PENAL. EXSURGEM DO ACERVO 
PROBATÓRIO ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE E 
AUTORIA DO FATO APONTADO COMO ILÍCITO APTOS A LASTREAR A 
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 395, DA LEI DOS 
RITOS PENAIS. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL PARA 
BUSCA DA VERDADE ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOB O CRIVO 
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NO QUE 
CONCERNE AO DOLO ESPECÍFICO DE BURLAR AS NORMAS LICITATÓRIAS. 
INVIABILIDADE DE CONSIDERAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. PEDIDO 
QUE O APRECIAMENTO DEPENDE DO PROCEDIMENTO EM TODA A SUA 
EXTENSÃO.  
DENÚNCIA RECEBIDA SEM AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO NEM 
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº. 0300258-39.2011.8.05.0000, em que figura 
como Denunciante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Denunciados ANILTON BASTOS PEREIRA, 
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PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO-BA, e MARCOS PIRES GOMES, terceiro beneficiado, sócio-
diretor da empresa COINPE CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em RECEBER A DENÚNCIA contra ANILTON BASTOS PEREIRA e MARCOS 
PIRES GOMES, o primeiro, como incurso nas sanções do artigo 89, caput, da Lei 8.666/93, sem afastamento do cargo 
de Prefeito ou decretação de prisão preventiva, e o segundo, incorrendo nas iras do artigo 89, parágrafo único, do mesmo 
diploma legal, pelas razões a seguir alinhadas.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra ANILTON BASTOS PEREIRA, 
Prefeito de Paulo Afonso – BA, por infração ao artigo 89, caput, da Lei 8.666/93, e MARCOS PIRES GOMES, terceiro 
beneficiado, sócio-diretor da empresa COINPE CONSTRUTORA LTDA, pela prática da conduta prevista no artigo 89, 
parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Consta da peça exordial que, com base no procedimento ministerial nº. 003.0.64628/2009, o denunciado 
ANILTON BASTOS PEREIRA, na condição de gestor do Município de Paulo Afonso, no exercício financeiro de 2009, 
mediante dispensa de procedimentos licitatórios, fazendo alusão à situação emergencial, procedeu a contratação direta da 
firma COINPE CONSTRUTORA LTDA, para realização de reformas de escolas municipais, locação de maquinário e 
prestação de serviços de coleta de lixo urbano, em benefício do denunciado MARCOS PIRES GOMES, o qual é sócio-
diretor da empresa e seu correligionário.

Revela a inicial acusatória que as contratações decorrentes das indevidas dispensas de licitação ensejaram dispêndio 
ao erário da importância de R$ 1.688.381,77 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais 
e setenta e sete centavos), a qual foi integralmente creditada em favor da empresa COINPE CONSTRUTORA LTDA, 
beneficiando, por conseguinte, o denunciado MARCOS PIRES GOMES.

Ressalta, a peça preambular, que o Tribunal de Contas dos Municípios, através do Parecer Prévio nº 458/2010, 
aprovou, com ressalvas, as contas anuais de 2009 da Prefeitura de Paulo Afonso, destacando, expressamente, a ausência de 
licitação para celebração dos contratos em referência.

Assevera, ainda, que por se tratar de obra vultuosa, estimada no montante de R$ 1.445,457,94 (um milhão, 
quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), a urgência deveria 
estar demonstrada inequivocada mente.

Afirma que, com tais atitudes, o primeiro denunciado infringiu a conduta prevista no caput do artigo 89, da Lei 
8.666/93, e o segundo denunciado, por sua vez, violou o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Distribuído o feito, fora determinada a notificação dos denunciados para oferecimento de resposta escrita, na 
forma do artigo 4º, da Lei 8.038/90, determinando também a expedição de ofícios para a atualização de antecedentes.

Devidamente notificado, o denunciado MARCOS PIRES GOMES apresentou resposta escrita requerendo, 
preliminarmente: a rejeição da denúncia, com a extinção da ação penal, sob o fundamento de invalidade do procedimento 
investigatório; o trancamento da ação penal, sob a alegação de inexistência de autorização prévia do Tribunal de Justiça 
para investigação criminal; o indeferimento da prefacial acusatória pela sua inépcia. No mérito, requer sua absolvição, 
reservando-se, porém, para exaurir suas razões no momento oportuno.

O denunciado ANILTON BASTOS PEREIRA, igualmente notificado, apresentou resposta escrita requerendo: a 
rejeição da denúncia e a decretação de absolvição sumária por ausência de justa causa, em virtude da manifesta atipicidade 
da conduta, pois a inicial acusatória não descreveu os elementos subjetivo e objetivo necessários à caracterização do fato 
típico; o reconhecimento da inépcia da exordial, sob o argumento de que o elemento subjetivo necessário à caracterização 
do delito  a ele imputado não foi delineado.
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 O Ministério Público apresentou sua réplica às fls. 1.251/1.258, pugnando pelo recebimento da denúncia, 
submetendo ao julgamento a necessidade de decretação de prisão preventiva e afastamento do cargo de Prefeito.

Sendo o que de mais importante se tem a relatar, passo a decidir.

VOTO

Cuida-se de ação penal de competência originária deste egrégio Tribunal de Justiça, através da qual pretende o 
Parquet atribuir ao denunciado ANILTON BASTOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Paulo Afonso – BA, a prática 
da conduta prevista no caput do artigo 89, da Lei 8.666/93, e ao denunciado MARCOS PIRES GOMES, terceiro 
beneficiado, sócio diretor da empresa COINPE CONSTRUTORA LTDA, por infração ao parágrafo único, do mesmo 
dispositivo legal.

Diante dos argumentos apresentados pelos denunciados, o certo é que, neste momento processual, consoante 
preceituam os artigos 6º, da Lei 8.038/90, e 289, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, este Órgão 
julgador deve, fundamentadamente, receber ou rejeitar a denúncia, analisando-se, ainda, se deve, ou não, haver afastamento 
do cargo de prefeito e decretação de prisão preventiva.

Inicialmente, sobreleva destacar que o recebimento da denúncia se perfaz por um mero juízo de admissibilidade, 
verificando-se se os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, se fazem presentes, assim como se 
estão ausentes as hipóteses do artigo 395, do mesmo diploma legal, prevalecendo a máxima “in dubio pro societate”.

Antes, porém, de realizar o juízo de delibação, há de se apreciar as preliminares suscitadas.
PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO 

INVESTIGATÓRIO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O denunciado MARCOS PIRES GOMES arguiu, em sede de preliminar, a ausência de condição de procedibilidade 

da ação penal, sob o fundamento de invalidade de todo o procedimento investigatório criminal, pois este fora instaurado 
pelo Ministério Público, o qual, no seu entender, não goza de tal prerrogativa.

O artigo 129, da Carta Magna, dispõe que:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
[...]
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no 
artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;”.

A Lei Complementar n.º 75/93 regulamenta o dispositivo constitucional supramencionado e estabelece no artigo 
8º que:

“Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos 
de sua competência:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada;
[...]
V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
[...]
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar; [...]”.
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Assim, tem-se que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional permitem que o Ministério Público, 
por conta própria, realize investigações de natureza penal, exigindo-se, porém, que sejam respeitados os direitos e garantias 
inerentes ao investigado.

Eugênio Pacelli de Oliveira, com a maestria que lhe é peculiar, doutrina que:

“O que estamos afirmando é que a Constituição da República reconhece ao MP a titularidade 
para o exercício de investigações preliminares (antes do processo), acerca da matéria incluída 
entre as suas atribuições. Essas investigações, com todas as exigências que se impõe a qualquer 
órgão da administração pública, incluindo a polícia - por exemplo, o devedor de sigilo, quando 
presentes as razões constantes do art. 20, do CPP.”
“Quando a Constituição prevê pode o Ministério Público requisitar informações e documentos 
para instruir procedimentos administrativos de sua competência, como forma prevista em Lei 
Complementar (art. 129, VI, CF), ela está, a todas as luzes, autorizando o exercício direto da 
função investigatória a quem é o verdadeiro legitimado à persecução penal. Por que aquele a 
quem se atribui o fim não poderia se valer dos meios adequados? A quem interessa o afastamento 
do Ministério Público da direção das investigações?”
(Curso de processo penal: 8ª edição - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 62/64).

A respeito do tema em questão, segue aresto do Pretório Excelso:

“EMENTA: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE TORTURA ATRIBUÍDO A POLICIAL 
CIVIL - POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNDADO EM 
INVESTIGAÇÃO POR ELE PRÓPRIO PROMOVIDA, FORMULAR DENÚNCIA 
CONTRA REFERIDO AGENTE POLICIAL - VALIDADE JURÍDICA DESSA 
ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AO POLICIAL 
TORTURADOR - LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE 
DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO “PARQUET” - TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS 
- CASO “McCULLOCH v. MARYLAND” (1819) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA (RUI 
BARBOSA, JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO CAETANO, CASTRO 
NUNES, OSWALDO TRIGUEIRO, v.g.) - OUTORGA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE CONTROLE 
EXTERNO SOBRE A ATIVIDADE POLICIAL - LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA 
AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
[…]
É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA 
DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO 
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL 
INVESTIGATÓRIA.
I. O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do 
Ministério Público, que dispõe, na condição de “dominus litis” e, também, como expressão 
de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de 
fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua 
direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados 
informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam 
formar a “opinio delicti”, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de 
iniciativa pública. Doutrina. Precedentes.
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[...]”
(HC 89837, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, 
DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-01 PP-00104 
LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 355-412 RTJ VOL-00218- PP-00272) (original sem grifo)  

Posiciona-se, seguindo essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. 
SOBRESTAMENTO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha do entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, já se firmou no sentido de que a competência para presidir o 
inquérito policial, exclusiva da polícia judiciária, não impede o Ministério Público, titular 
da ação penal, de promover diligências investigatórias para obter elementos de prova que 
considere indispensáveis à formação da sua opinio delicti.
2. No caso em exame, não tendo o Ministério Público presidido o inquérito policial mas, tão-
somente, realizado diligências investigatórias necessárias ao exercício de suas atribuições de 
dominus litis, não se verifica qualquer ilegalidade a ser reparada.
Afinal, o inquérito policial pode ser dispensado quando já existirem elementos suficientes para 
embasar a ação penal, como na espécie.
3. É consectário lógico da própria função do órgão ministerial - titular exclusivo da ação 
penal pública - proceder à realização de diligências investigatórias pertinentes ao respectivo 
âmbito de atuação, a fim de elucidar a materialidade do crime e os indícios de autoria, 
mormente quando houver indício de infração penal atribuída a autoridade policial, hipótese 
em que se autoriza a direta atuação do Parquet na condução da colheita de elementos para 
o fim de embasar a opinio delicti. Precedente.
[...]”
(RHC 39151/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, 
DJe 10/10/2013)

De mais a mais, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula de n.º 234, asseverando que: “A participação do membro do 
Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia”.

Com efeito, a função de colher elementos probatórios referentes à materialidade e autoria delitivas é intrínseca ao 
órgão ministerial, pois é este quem detém, com exclusividade, legitimidade para propor ação penal pública.

Ressalta-se, ademais, que o parágrafo único do artigo 4º, do Código de Processo Penal, dispõe que a Polícia Judiciária 
não detém competência exclusiva para investigação criminal, cabendo, também, as outras autoridades administrativas 
autorizadas por lei.

Acrescenta-se, por fim, que o inquérito é uma peça meramente informativa e prescindível, sendo facultado ao 
Ministério Público, possuindo elementos suficientes para propositura da ação penal, oferecer a denúncia independentemente 
de sua realização.

Desse modo, filio-me à corrente majoritária que admite a investigação criminal pelo Parquet, em consonância 
com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pelo que rejeito a 
preliminar suscitada.
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TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA PARA INSTAURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

Em pleito preliminar subsidiário, fora requerido o trancamento da ação penal, argumentando-se que não houve 
autorização prévia do Tribunal de Justiça para instauração da investigação de natureza penal, conforme deveria ter 
acontecido.

Nos termos do artigo 129, da Constituição Federal, do artigo 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, do artigo 26, 
da Lei n.º 8.625/93 e, notadamente, da Resolução n.º 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, o membro 
do Parquet poderá instaurar, de ofício, procedimento investigatório criminal quando tomar conhecimento, por qualquer 
meio, de ilícito penal.

No caso em apreço, o trâmite iniciou-se através de portaria subscrita pela Procuradora Geral Adjunta, afigurando-
se absolutamente legítimo o seu processamento, consoante preceitua o artigo 3º, § 1º, da resolução mencionada acima, 
haja vista que não se faz necessária qualquer autorização judicial para tanto.

Rejeito, dessarte, a preliminar suscitada.
No que pertine a preliminar de inépcia da denúncia, por se confundir com o mérito da decisão, será analisada em 

seguida no momento oportuno.
MÉRITO.
Constata-se que o pedido é juridicamente possível, pois os fatos narrados na inicial constituem-se, em tese, na 

infração penal imputada aos denunciados, bem como que as partes afiguram-se legitimadas para figurar no processo e há 
interesse de agir por parte do titular da pretensão punitiva.

Inexiste, na espécie, qualquer causa extintiva de punibilidade apta a beneficiar os denunciados.
A prefacial acusatória contém a exposição do fato aparentemente delituoso, com todas as circunstâncias, a 

qualificação dos acusados, a classificação do crime e, ainda, o rol de testemunhas.
Não há que se falar em inépcia da denúncia quando esta descreve objetiva e suficientemente a relação do agente 

com o fato tido como ilícito, permitindo, com tais elementos, o exercício da ampla defesa, pois foram observados os 
requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

Assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
EVASÃO DE DIVISAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCRIÇÃO 
SATISFATÓRIA NA DENÚNCIA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NO 
ACERVO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. Descrevendo a peça acusatória satisfatoriamente a relação do agente com o fato delituoso 
de modo a permitir o exercício da ampla defesa, ela está em consonância com o princípio 
constitucional da ampla defesa, preenchendo, assim, o requisito intrínseco preconizado no 
art. 41, do CPP.
4. Recurso desprovido.”
(RHC 25.742/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 
19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Não merecem prosperar, portanto, as alegações dos denunciados de que a peça exordial é inepta, haja vista que o 
Parquet descreveu a conduta de cada um deles detalhadamente, bem como apontou a ilicitude perpetrada.
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Em arremate, transcreve-se parte do petitório que descreve as condutas típicas, ferindo de morte a mencionada 
insurgência:

“Assim, de modo voluntário, ao subscrever os atos de dispensa e posteriormente os instrumentos 
contratuais respectivos, afastando os procedimentos licitatórios exigíveis, incidiu o gestor denunciado 
no tipo penal descrito no artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/1993.
Por seu turno, o segundo denunciado, sócio diretor da empresa contratada nos moldes acima descritos, 
valendo-se do vínculo mantido com o gestor do grupo político, beneficiou-se com as contratações diretas 
já especificadas, bem como dos pagamentos que lhes foram creditados pela Comuna, incidindo nas iras 
do Art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8666/93.”.

De igual maneira, verifica-se que a justa causa penal se faz presente no caso vertente, pois o Ministério Público 
lastreou a denúncia com acervo probatório mínimo, incumbindo-se em comprovar que os fatos narrados configuram 
infração penal em tese e a sua autoria delitiva.

O crime de dispensa de licitação previsto no artigo 89, da Lei 8.666/93, é um delito formal de consumação 
instantânea ou antecipada, pois independe de um resultado naturalístico, ocorrendo no exato momento no qual é praticado 
o ato administrativo que afasta a regra de realização do procedimento licitatório a despeito da lei.

Nesse mesmo sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 1.º, INCISO XI, DO DECRETO-LEI N.º 201/67). 
DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 
[...]
1. O delito tipificado no art. 1.º, XI, do Decreto-Lei n.º 201/67, assim como o de dispensa 
ou inexigibilidade de licitação, previsto no art. 89 da Lei n.º 8.666/93, consuma-se no exato 
momento em que é celebrado o contrato sem que lhe tenha precedido o procedimento 
licitatório, quando exigido por lei, sendo certo que eventual entrega do bem ou conclusão 
da obra contratada se constitui em mero exaurimento da conduta. Precedentes STJ.
[...]”
(HC 240.144/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, 
DJe 29/04/2014) (grifo aditado)

Da análise cuidadosa dos autos, constata-se que o denunciado ANILTON BASTOS PEREIRA, na condição de 
Prefeito do município de Paulo Afonso, contratou, mediante dispensa de licitação, uma única empresa para a execução de 
serviços diversos, tais quais: locação de máquinas, coleta de lixo, reforma de escolas; impossibilitando, por conseguinte, 
a realização de concorrência com apresentação de propostas mais vantajosas para a municipalidade, beneficiando o 
denunciado MARCOS PIRES GOMES, sócio diretor da firma contratada, em detrimento do interesse público.

Assim, vislumbra-se, neste momento processual, um lastro probatório mínimo suficiente para consubstanciar a 
prática aparentemente delituosa e sua respectiva autoria, pois, por ora, é defeso proceder uma análise aprofundada das 
provas, sob pena de pré-julgamento.

Impõe-se, desta forma, a deflagração da ação penal para, através da instrução criminal sob o crivo do contraditório 
e da ampla defesa, perquirir a busca da verdade, apurando-se a existência de materialidade e autoria delitivas, relembrando 
que nesta fase vigora o princípio do “in dubio pro societate”.
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DO DOLO

O denunciado ANILTON BASTOS PEREIRA alega que não houve descrição dos elementos objetivo e subjetivo 
necessários à caracterização do fato típico em comento, no que concerne ao dolo específico em burlar as normas atinentes 
à dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Ocorre que, a constatação ou não da presença de dolo na conduta ou de resultado exige exame de prova a ser 
produzida em seguida na instrução criminal sob o crivo do contraditório, não podendo ser objeto de apreciação nesta fase 
processual.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: HABEAS-CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO 
INIDÔNEO. ARTIGOS 25, 83, 89 E 99 DA LEI Nº 8.666/93 E 29 E 304 DO CÓDIGO PENAL. 
DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, AUSÊNCIA 
DE EXAME DE CORPO DE DELITO, INEXISTÊNCIA DE RESULTADO LESIVO E DE FALTA 
DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUANDO SE PROSSEGUE NO JULGAMENTO, APÓS 
PEDIDO DE VISTA. (…) 4. A existência, ou não, de dolo ou culpa, e a exigência de resultado lesivo 
para a tipificação da conduta são matérias próprias da instrução criminal. (…).” (STF: HC 80306 
/ SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Órgão Julgador: Segunda Turma, 
Julgamento: 20/03/2001)

Em assim sendo, reservo-me para apreciar tal pleito no momento processual adequado.
DA POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO E DECRETAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA
Sobreleva destacar que a decisão que determina o afastamento do cargo de Prefeito e decreta a prisão preventiva deve 

ser devidamente fundamentada, nos termos do artigo 2º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, uma vez que não é consequência 
obrigatória do recebimento da denúncia, ocorrendo tão somente em casos excepcionais.

Neste sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(…) A decisão que determina o afastamento do Prefeito de seu cargo deve ser concretamente 
fundamentada, a teor do art. 2º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, já que não é consequência 
obrigatória do recebimento da denúncia. Precedentes desta Corte. (...)”. (HC 181.536/RJ, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 02/08/2012, 
DJe 13/08/2012)

Das informações que dos autos consta, não vislumbro, prima facie, elementos suficientes que denotem que a 
permanência do Denunciado ANILTON BASTOS PEREIRA, no cargo de Prefeito, venha a prejudicar a instrução 
processual ou o erário municipal.

No tocante a decretação de prisão preventiva, outrossim, por ora não se fazem presentes seus requisitos autorizadores, 
de modo que deixo de decretá-la.

Diante de tudo, VOTO no sentido de RECEBER A DENÚNCIA, em desfavor de ANILTON BASTOS 
PEREIRA, Prefeito Municipal de Paulo Afonso – BA, por infração ao artigo 89, caput, da Lei 8.666/93, e MARCOS 
PIRES GOMES, terceiro beneficiado, sócio-diretor da empresa COINPE CONSTRUTORA LTDA, pela prática da 
conduta prevista no artigo 89, parágrafo único, do mesmo diploma legal, sem decretação de preventiva nem afastamento 
do primeiro Denunciado do cargo de Prefeito.

W
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TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0011443-40.2017.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, JULGADO EM 20/07/2017.

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NEGATIVA DO 
DIREITO DO RÉU APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE CONDENADO PELO 
TRIBUNAL DO JÚRI NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II E IV DO CP, A UMA 
PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. 
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO POR MAIS 
DE 17 (DEZESSETE) ANOS, POR TER O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFERIDO 
EM SEU FAVOR ORDEM DE HABEAS CORPUS NO INÍCIO DO PROCESSO. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ELEMENTOS CONCRETOS 
INDICATIVOS DA REAL NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E 
CONCEDIDA, EM HARMONIA COM A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, 
CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DE FLS. 66/69.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 0011443-40.2017.8.05.0000, oriundo da comarca de 
Vitória da Conquista, em que figura como Impetrante os advogados José Maurício Vasconcelos Coqueiro, Milton Jordão 
de Freitas Pinheiro Gomes, Fabiano Vasconcelos Silva Dias, Rafael Fonseca Teles e Aloisio Freire Santos, em favor do 
paciente Marcio Vasconcelos de Oliveira, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e 
Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista.

Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, confirmando-se a 
liminar deferida, pelas razões a seguir expostas:

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados José Maurício Vasconcelos 
Coqueiro, Milton Jordão de Freitas Pinheiro Gomes, Fabiano Vasconcelos Silva Dias, Rafael Fonseca Teles e Aloisio 
Freire Santos, em favor do paciente Marcio Vasconcelos de Oliveira, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de 
Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista.

Da análise da inicial constata-se que, findada a instrução da ação penal nº 0300775-22.2016.8.05.0274, o Paciente 
foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista, competente após desaforamento do processo 
da Comarca de Boquira, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV do CP, a uma pena de 14 (quatorze) anos de 
reclusão, no regime fechado.

Alegam os Impetrantes que foi interposto recurso de apelação ante diversas nulidades ocorridas após a pronúncia, 
erro na dosimetria da pena e decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sustentam os Impetrantes que a Autoridade Coatora negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, alegando 
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Argumentam que o decreto prisional não tem qualquer fundamentação fática, ofendendo a lógica processual e 
constitucional.
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Aduzem que o Paciente respondeu a todo o processo em liberdade sem notícia de fato novo que justifique a prisão 
preventiva.

Afirmam que a sentença condenatória de primeiro grau não atrai, por si só, a possibilidade de prisão antes do 
trânsito em julgado.

Invocam a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça em favor do Paciente.
Afirmam que o Paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão da sentença que decretou sua 

prisão preventiva, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.
Reafirmam que o Paciente respondeu a todo processo em liberdade por força de determinação deste E. Tribunal 

de Justiça, conforme doc. 3, (fls. 22/24).
Asseveram que na decisão de pronúncia pode ser constatada a inexistência de qualquer obstáculo processual 

causado pelo Paciente, transcrevendo trecho da lavra do MM Juiz de Direito ao proferir tal decisão.
Alegam que a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva sem demonstrar a sua real necessidade.
Sustentam, ainda, que o Paciente sempre permaneceu no distrito de culpa, tendo sido ali eleito por diversas vezes 

vereador em razão de seu reconhecido trabalho em prol do município de Boquira, e, ainda, que o mesmo criou sua família, 
construiu patrimônio e gera emprego e renda com sua atividade laborativa.

Por fim, pleiteiam a concessão de Habeas Corpus, “in limine”, a fim de se determinar a expedição de alvará de 
soltura, pois estariam presentes, no caso em comento, o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários à concessão da 
ordem, requerendo a revogação da prisão preventiva, para que lhe seja garantido o direito de apelar em liberdade, condição 
ostentada durante todo o curso processual.

À inicial, foram juntados os documentos de fls. 13/61.
À fl. 64, consta despacho da eminente Desa. Rita de Cássia Machado M. F. Nunes determinando a redistribuição 

do feito, face à existência de Desaforamento de Julgamento distribuído e julgado pela Segunda Turma da Segunda Câmara 
Criminal, sob minha Relatoria.

Os autos foram redistribuídos por prevenção deste Relator que julgou anteriormente o Desaforamento de nº 
0013469-16.2014.8.05.0000, fl. 65.

A medida liminar pleiteada foi deferida através da decisão de fls. 66/69.
À fl. 76, consta petição dos Impetrantes requerendo sejam notificados da sessão de julgamento para que possam 

fazer a sustentação oral.
Instada a se manifestar, a Autoridade apontada como Coatora prestou as informações constantes às fls. 78/80 e 

juntou os documentos de fls.81/82.
A douta Procuradoria de Justiça emitiu Parecer de n.º 6017/17, às fls. 84/85-v, pelo conhecimento e concessão 

da ordem.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Writ.
A impetração desta ação constitucional busca a revogação da prisão, para garantir ao Paciente aguardar o julgamento 

do seu recurso de apelação em liberdade.
O Paciente teve sua prisão decretada em 31/05/2017, após ter sido julgado pelo Tribunal do Júri, por ter a 

Autoridade Coatora lhe negado o direito de recorrer em liberdade, alegando necessidade de assegurar a aplicação da lei 
penal.

Da detida análise dos autos, forçoso é o reconhecimento de que assiste razão aos Impetrantes, quando reivindicam 
a soltura do Paciente, ao apontar ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar, consubstanciada 
na negativa do direito de o Réu apelar em liberdade, autorizando, assim, a concessão do writ.
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Com efeito, verifica-se que o Paciente respondeu solto praticamente toda a instrução criminal, pois a denúncia 
oferecida em 11/02/1999 foi recebida em 18/06/1999 e o Paciente teve deferida ordem de Habeas Corpus em seu favor 
dois meses após o recebimento da denúncia (19/08/1999), porém o Juiz Sentenciante, somente em 31/05/2017 negou ao 
Paciente o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo respondido solto ao processo por mais de 17 (dezessete) anos, 
fundamentando-se na aplicação da lei penal e em recente julgado do STF.

Constata-se na sentença que o MM Juiz sentenciante negou ao Paciente o direito de apelar em liberdade, baseando-
se essencialmente na afirmação de que “a condenação pelo tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser 
executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida pelo art. 5º, XXXVIII, d, da 
Constituição Federal de 1988” (fl 14).

Contudo, sabe-se que toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige 
concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de manifesta afronta 
ao art. 93, IX da CF, mormente como no caso em que o Paciente respondeu solto ao processo por mais de 17 (dezessete) 
anos, por ter o Tribunal de Justiça deferido em seu favor ordem de Habeas Corpus no início do processo.

In casu, não há motivação convincente, vez que não foram verificados na sentença fundamentos concretos para 
negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, não havendo nos autos elementos suficientes que apontem para a 
intenção do Réu furtar-se à lei penal.

 A douta Procuradoria de Justiça, sobre o tema, assim opinou às fl. 84-v/85:

“No tocante à alegada carência de fundamentação do decreto prisional, trata-se de argumentação que 
comporta acolhimento. Pois bem, da leitura do referido comando decisório (fls. 13/14), depreende-se 
que a imposição da custódia cautelar decorreu, segundo o Magistrado de piso, da necessidade de dar 
cumprimento imediato à decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.
Todavia, não se constata elementos concretos que fundamentem a alegada existência do requisito 
necessário à manutenção do cárcere acima referido. Ao contrário, o decisum em comento faz apenas 
referência a um precedente proveniente do Supremo Tribunal Federal que admitiu a prisão imediata 
após prolação de sentença em sede de Tribunal do Júri, o que, a ver desta Procuradoria de Justiça 
Criminal, não é motivação idônea para lastrear prisão não definitiva.
Ressalte-se, nesse sentido, que, o acusado permaneceu solto por dezessete anos sem criar qualquer 
embaraço ao processo, como bem salientado pelo Ilustre Relator desta Ação Constitucional.
Sendo assim, e diante da desnecessidade do encarceramento preventivo do Paciente, deve ser concedida 
a ordem...”

Como percebido pela douta Procuradora de Justiça, o MM Juiz fundamentou o decreto de prisão baseado na 
garantia da aplicação da lei penal, visto que o Paciente foi condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em 
regime fechado e que conforme entendimento do STF a condenação nos crimes dolosos contra a vida deve ser de imediato 
executada.

Ocorre que para ser possível a decretação da segregação preventiva, é imprescindível que se demonstre a sua 
necessidade e adequação, mediante a exposição de argumentos idôneos e suficientemente respaldados na realidade fática, 
não sendo suficiente, apenas a mera alusão à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como bem pontuou o douto 
Procurador de Justiça Criminal.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do STF, a prisão cautelar 
deve ser devidamente fundamentada e no caso em testilha a prisão preventiva foi decretada sem elementos concretos que 
apontem para a intenção do Réu em furtar-se à lei penal.

Sobre a matéria, a doutrina pátria assim tem se posicionado:

“A prisão é um fato jurídico, que advém de um fato processual; nada se calca em pura teoria ou 
tese. É indispensável que o magistrado apresente, conforme as provas constantes do inquérito ou 
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do processo, os dados reais, que sirvam de base à decretação da prisão cautelar.
Do contrário, banalizando-se a preventiva, apresentando-a sem fundamentação idônea, termina-
se por inverter a ordem constitucional, que prevê a liberdade como regra e a prisão, pura 
exceção.” (Prisão e liberdade, Guilherme de Souza Nucci, Editora Revistas dos Tribunais/2011, 
págs. 71/72).

No caso dos autos não restaram demonstrados elementos concretos que fundamentem a necessidade do cárcere 
do Paciente, restando evidenciado, na hipótese sub judice, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da 
decretação da prisão, circunstância que conduz à sua revogação e a consequente concessão do direito do Paciente apelar 
em liberdade.

Nesse sentido, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO 
SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. JÚRI. CONDENAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR 
DECRETADA. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o acusado respondeu a todo o processo solto, há de ser mantido o seu status libertatis após a 
sentença condenatória, até o trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção 
de inocência. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
2. Nada impede, contudo, seja decretada a prisão cautelar, mesmo após a sentença, desde que 
amparada por fatos novos e elementos concretos, o que não ocorre na espécie.
3. Ordem concedida a fim de que o paciente possa aguardar o trânsito em julgado da ação 
penal, se por outro motivo não estiver preso, sob o compromisso de comparecimento a todos 
os atos do processo a que for chamado, sob pena de renovação da prisão.  (STJ - HC 172056 / 
SP HABEAS CORPUS 2010/0084376-7 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA (1131) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 30/06/2010 Data 
da Publicação/Fonte DJe 16/08/2010).

Ademais, ainda conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores a regra é assegurar ao Réu o direito de apelar 
em liberdade, sendo a prisão considerada uma exceção só se justificando quando presentes os requisitos previstos no art. 
312 do CPP, que deverão ser declinados pelo Juiz Sentenciante:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO 
QUALIFICADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. RECORRENTE 
QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO PROVIDO.
1.   A validade   da   segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente 
fundamentada, aos requisitos insertos no art.  312 do Código de Processo Penal, revelando-se 
indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2.  Segundo o disposto no art.  387, § 1º, do Código de Processo Penal, “o juiz decidirá, 
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou 
de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.
3.  No caso, o réu, ora recorrente foi preso em flagrante em 15/2/2014.  Aos 13/3/2014 foi 
recebida a denúncia, oportunidade em que foi-lhe concedida a liberdade provisória, todavia, o 
alvará de soltura   não foi cumprido, tendo em vista que o acusado se identificou pelo nome de 
seu irmão. No dia 8/10/2014 foi realizada instrução do feito, sendo determinada a expedição 
de novo alvará de soltura, tendo sido o ora recorrente colocado em liberdade em 20/10/2014, 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

90

ficando solto até a prolação da sentença condenatória (18/8/2015), na qual a prisão foi decretada, 
sem que se tenha declinado qualquer novo elemento que pudesse justificar, já a esta altura, a 
imposição do encarceramento de quem estava solto há quase um ano.
4.  “Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste 
Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a 
existência de fatos   novos   capazes   de   comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao 
cárcere” (STJ - RHC 60.565/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015).  5. Recurso ordinário provido. RHC 81458 / MG 
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0043898-6 Relator(a) Ministro 
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do 
Julgamento 06/06/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 13/06/2017).

Vale relembrar que o Paciente respondeu solto ao processo por mais de 17 (dezessete) anos, por ter o Tribunal de 
Justiça deferido em seu favor ordem de Habeas Corpus no início do processo.

Diante das circunstâncias externadas, restando demonstrada a ilegalidade sugerida na peça inicial, forçosa é a 
concessão da ordem de habeas corpus impetrada.

Desta forma, torna-se definitiva a liminar deferida às fls. 66/69, que revogou a prisão expedida em desfavor do 
Paciente Marcio Vasconcelos de Oliveira, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante ao exposto, conheço e concedo a presente ordem mandamental, em harmonia com o parecer Ministerial, 
para que o Paciente possa apelar em liberdade, confirmando-se a liminar deferida. Oficie-se.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0024471-12.2016.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. NÁGILA MARIA SALES BRITO, JULGADO EM 09/02/2017.

HABEAS CORPUS. ART. 213, § 1º (TRÊS VEZES) C/C O ART. 226, II, AMBOS 
DO CPB. PACIENTE ACUSADO DE ESTUPRAR A FILHA MENOR POR 
TRÊS VEZES CONSECUTIVAS. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS 
MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA 
TÉRMINO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA 
PREJUDICADA. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR E DENÚNCIA 
OFERECIDA EM 06/12/16. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores exigidos no art. 312 do CPP, verifica-se que 
a autoridade impetrada fundamentou de modo satisfatório a imprescindibilidade da 
decretação da prisão preventiva, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares diversas 
da prisão.
2. Observo que o processo está com trâmite regular, com denúncia oferecida em 06/12/16, 
pelo que se mostra temerária a soltura do paciente, neste momento.

 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0024471-12.2016.8.05.0000 da comarca 
de Vitória da Conquista-BA, tendo como impetrantes JÔNATAN NUNES MEIRELES E WAGNER ANTUNES 
VIEIRA BAHIA e paciente JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS

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



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
91

RELATÓRIO

Os béis. JÔNATAN NUNES MEIRELES E WAGNER ANTUNES VIEIRA BAHIA ingressaram com habeas 
corpus em favor de JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO 
DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA DA CONQUISTA/
BA.

Relataram que o paciente foi preso em 18/11/2016, por suposta violação ao art. 213 do CP.
Aduziram que teria sido beneficiado por medidas cautelares diversas da prisão, durante a audiência de custódia, 

contudo, posteriormente, a autoridade dita coatora decretou a segregação, mesmo sem haver descumprimento das 
alternativas impostas.

Alegaram inexistir motivação suficiente na prisão preventiva decretada pelo Magistrado da causa, sendo 
desnecessária a segregação cautelar, uma vez que, segundo asseveram, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do 
CPP.

Pontuaram ter o paciente boas condições pessoais, sendo possível, na hipótese, a substituição do cárcere por outras 
medidas cautelares menos gravosas.

Suscitaram constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento 
da Denúncia.

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

Juntaram os documentos de fls. 38/122.
Liminar indeferida às fls. 125/126.
Informações judiciais apresentadas às fls. 128/129,
A Procuradoria de Justiça, em opinativo de fls. 131/133, da lavra da Ilustre Dr. Moisés Ramos Marins, manifestou-

se pela denegação do writ.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado com o fito de obter a liberação do paciente, alegando, em síntese, a ausência 
dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação do decreto segregador, possibilidade de substituição do cárcere 
por outras cautelares, boas condições pessoais do acusado e excesso de prazo para conclusão da investigação policial/
oferecimento da Denúncia.

Primeiramente, em relação à alegação do suposto constrangimento ilegal por extrapolamento dos prazos para conclusão 
do inquérito e oferecimento da exordial acusatória, esta restou superada, considerando que a ação penal foi recentemente 
ajuizada (nº 0511170-89.2016.8.05.0274), conforme consulta ao sistema E-SAJ, estando os autos conclusos para decisão 
interlocutória, desde 02/02/17.

Consta da Denúncia (disponível nos autos virtuais) que o acusado, no interior de sua residência, situada na Rua 
D, 06, Vila Mariana, Vitória da Conquista/BA, constrangeu, mediante grave ameaça, sua filha menor, Clarice Chagas 
Santos, à prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos, por, pelo menos, três oportunidades, sem a sua vontade.

Narram os autos que, em 14/11/16, no período noturno, o paciente adentrou o quarto de sua filha, tirou a roupa 
de ambos e introduziu o pênis na vagina da menor.

Segundo a investigação, os fatos se repetiram por outros dois dias consecutivos, até que a vítima fugiu de casa, 
sendo socorrida por um taxista.
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Constata-se que a MM. Juíza a quo, ao decidir pela decretação da preventiva (fls 63/69), no dia 21/11/16, 
fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, 
restando comprovadas as presenças do fumus commissi delicti (indícios de autoria e materialidade delitiva) e do periculum 
libertatis (garantia da ordem pública):

“[...] O indiciado fora preso em flagrante pela autoridade policial no dia 18/11/2016, em razão da 
suposta prática do delito de estupro contra a vítima Clarice Chagas Santos, sua filha. Na ocasião da 
lavratura do respectivo Auto, conforme narra a autoridade policial, as evidências passíveis de colheita 
apontaram a existência de uma vítima do sexo feminino, menor, que teria sido estuprada pelo próprio 
pai, em três oportunidades em 03 (três) dias consecutivos.
Narra a peça inquisitorial, ainda, que o acusado teria abordado a vítima sempre dentro da residência 
comum, realizando a cópula vaginal. A vítima, poucas horas após o terceiro episódio, teria evadido-se 
da residência, levando consigo pertences em uma mochila e em uma caixa 3 de sapatos, em busca do 
apoio de sua genitora.
Extrai-se que o indiciado, ao ser conduzido a autoridade policial, confirmou a prática do delito, mas 
não soube declinar os motivos da prática de tal ato. Esclareceu que tem outros filhos, o os quais residem 
próximo ou no mesmo imóvel do indiciado. Em audiência de custódia, presidida pelo Magistrado 
Reno Viana Soares, porém, restou concedida a liberdade provisória ao indiciado, por requerimento do 
Ministério Público.
Todavia, aportou aos autos, nesta data, pedido de prisão preventiva do indiciado, articulado 
pelo Ministério Público, além de outro proposto pela Autoridade Policial, tombado sob o no 
0304653-52.2016.805.0274, com base, este último, em elementos de investigação policial.
A acurada analise do almanaque administrativo resulta apreciação judicial diametralmente oposta 
a, data venia, assodada (sic) conclusão em sede de audiência. de custodia. Afora todos os elementos 
encravados nos autos, autorizadores da prisão cautelar, descortinados com clareza meridiana, logrou 
a Autoridade Policial colher prova pericial acerca do evento, a qual demonstra a presença de 
ruptura recente do hímem. Outrossim, realizou-se a oitiva da genitora da vítima, a qual relatou 
que o indiciado ostenta comportamento agressivo, tendo sido esta a causa da separação entre ambos. 
Acrescentou ela que o indiciado dispensa tratamento depreciativo em relação a vítima, 
segundo relatos feitos por esta a sua genitora, sobrecarregando-a com afazeres domésticos 
e, inclusive, impedindo-a de frequentar a escola durante o ano corrente. Ressalta ainda o 
proclamado temor da genitora em relação a integridade física e psicológica da adolescente, 
com a restituição da liberdade do agressor.
Em verdade, é possível inferir que os presentes reúnem elementos capazes de conformar os fundamentos 
para decretação cautelar preventiva, consoante sugerido pela autoridade policial e pelo Parquet, bem 
assim, surge necessária e adequada para resposta ao contexto criminal em debate, nos termos do artigo 
282 do Código de Processo Penal.
É indubitável que o contexto dos autos, o potencial de dano inerente ao indigitado, dedutível dos eventos 
por ele protagonizados, impõe tratamento cautelar diverso do posicionamento adotado inicialmente 
pelo Ministério Público, o qual pleiteou o relaxamento da prisão.
(…) Das instâncias formais de combate à criminalidade não se espera uma postura apenas 
contemplativa. Dos órgão persecutórios se espera, sempre, medidas eficazes direcionadas a quem 
afrontou a ordem pública.
(…) A gravidade concreta da infração, onde uma adolescente fora abusada sexualmente pelo 
seu genitor, por três dias consecutivos, só não persistindo a saga criminosa, por que a menor 
conseguiu fugir do seu lar, celeiro da atividade criminosa, denota, de per si, a severidade 
da conduta à exigir uma atitude enérgica e excepcional do Estado Juiz. Condutas dessa 
envergadura, sem dúvidas, desestabilizam a paz social e a ausência de qualquer resposta 
descredenciam as instituições públicas. (…) (grifos nossos)
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Como é possível observar, o decisio acima transcrito encontra-se fartamente fundamentado, considerando que 
indicou razões concretas que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória. De fato, a presença de pelo menos um 
dos requisitos autorizadores da prisão processual encontra-se devidamente demonstrada, principalmente porque existem 
indícios de que o paciente  estuprou por três noites consecutivas a sua filha menor, constando, ainda, que o acusado 
dedicava tratamento depreciativo em relação à vítima, impedindo-a, inclusive, de frequentar a escola, o que aponta a 
sua periculosidade e a necessidade do encarceramento como forma de acautelar a ordem pública, tal como pontuado pelo 
Magistrado a quo.

Considerando a satisfatória fundamentação da constrição corporal do acusado, diante da presença dos requisitos 
autorizadores exigidos no art. 312 do CPP, mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O precedente abaixo colacionado corrobora este entendimento:

“A manutenção da segregação processual restou devidamente fundamentada, e os delitos 
imputados ao Paciente possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão. Assim, 
torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, trazidas pela Lei n.º 
12.403/11.” (HC 215.954/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
14/02/2012, DJe 29/02/2012)

Consequentemente, resta afastada a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas alternativas diversas da 
prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

“(...)
3. É incompatível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do 
CPP, se a segregação cautelar foi justificada pelas circunstâncias concretas do delito, o que revela 
a insuficiência de tais medidas para preservação da ordem pública.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 344.542/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 
28/03/2016)

Cumpre afirmar que as condições pessoais favoráveis da Paciente, ainda que demonstradas, não autorizam, de per 
si, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar.

Esta é a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes:

“(...)
3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, 
ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia 
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem 
a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”
(RHC 48.346/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, 
DJe 02/09/2014)

“(...) Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não 
impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
(...)”(RHC 42.258/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 07/08/2014)
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De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às 
conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença 
do fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Compulsando as informações judiciais apresentadas (fls. 128/129), disse a Magistrada da causa:

“Entende esta magistrada, data maxima venia, que a prisão preventiva no caso sob comento está 
alinhado ao compromisso do Estado Juiz com a ordem pública. A presença dos consistentes 
indícios da materialidade do crime, qual sejam os relatos presentes no Termo de Declarações 
da Vítima e no Interrogatório do indiciado, reclamou deste Juízo a aplicação da medida 
extrema, com o fito de salvaguardar a integridade física e psico-emocional da vítima e dos 
outros menores que conviviam com o paciente.” (grifei)

Faz-se curial afastar, também, possível alegação de que a prisão da paciente não se mostra compatível com o 
princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Carta Magna previu a possibilidade da prisão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nos termos do seu art. 5º, inc. LXI, 
independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justamente para regulamentar os casos de 
necessidade de segregação com o fito de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução 
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, diante da inconteste presença destes requisitos, não se vislumbra 
ofensa ao referido princípio constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma já pacificada, adota este posicionamento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE 
E DIVERSIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
RECURSO IMPROVIDO.
1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente 
sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza 
cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo 
juiz a sua necessidade, tal como ocorre no caso em análise.
2. […]
3. […]
4. Recurso ordinário a que nega provimento.
(RHC 36.801/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado 
em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Analisando os autos, opinou a Procuradoria de Justiça (fl. 133):

De mais a mais, a ordem de decretação da prisão expedida em desfavor do paciente não apenas invocou 
a necessidade de sua segregação cautelar como garantia da ordem pública, como também ressaltou a 
periculosidade concreta que aquele ostenta, particularmente no tocante ao risco que representa à menor 
pela relação de parentesco, dispensando comportamento agressivo e depreciativo em relação à vítima.
(…) em face de tudo quanto aqui expendido, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pelo 
conhecimento e DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, fazendo subsistir a prisão do paciente.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
95

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade passível de ser conhecida por meio deste writ.
Ante o exposto, por total desamparo fático e jurídico das razões aduzidas, com base no parecer da Procuradoria 

de Justiça, CONHEÇO deste habeas corpus para DENEGÁ-LO.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0003054-66.2017.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, JULGADO EM 11/05/2017.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL 
ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO 
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 52 DO STJ. EXISTÊNCIA 
DE FORTES INDÍCIOS PROBATÓRIOS DE QUE A PACIENTE SOFRE DE 
ESQUIZOFRENIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA 
CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (ART. 319, INCISO VII, DO CPP). 
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE 
JUSTIÇA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 0003054-66.2017.8.05.0000, oriundo da Comarca 
de Medeiros Neto – Ba, em que figura como impetrante a Defensoria Pública, como paciente Samara Carvalho Ribeiro, 
apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto.

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 E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE 
HABEAS CORPUS, pelas razões contidas no voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
neste ato representada pela Defensora Pública Izabel do Carmo de Jesus Martins, em favor da paciente Sâmara Carvalho 
Ribeiro, em face de ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto.

Da análise do pedido, em conformidade com a prova que instruiu a impetração, observa-se que a Paciente teve sua 
prisão preventiva decretada, em 11/09/2014.

Informa que a decisão que converteu a prisão da Paciente conteria a observação de que esta seria portadora de 
doença mental, in casu, esquizofrenia.

Diz, também, ter sido juntada decisão onde constaria o resultado do incidente de saúde mental atestando que a 
Acusada seria relativamente incapaz.

Afirma que, desde que fora proferida a decisão preventiva dantes citada, a ação penal relativa a Paciente estaria 
paralisada, com último registro de movimentação em 31/10/2014.

Em síntese, diz que existiria uma pessoa com problema de saúde mental, custodiada em um presídio desde 
dezembro do ano de 2014, e que a ação que pode resultar em sua internação em hospital psiquiátrico, estaria sem 
nenhuma movimentação há 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Argui haver nestes autos liberatórios cópia do relatório médico fornecido pelo serviço de saúde do Conjunto Penal 
de Teixeira de Freitas, confirmando os graves transtornos mentais sofridos pela Acusada.
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Notícia que a ação penal originária tramitaria no Município de Medeiros Neto, e que a Impetrante, por ser um 
processo físico, não teria acesso aos autos originários, tendo juntado ao presente feito liberatório a íntegra das cópias dos 
documentos extraídos do prontuário da Paciente, existente naquele Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

A impetrante diz que acostou aos autos cópia de ofício de sua lavra, no qual solicita ao Magistrado da Comarca de 
Medeiros Neto informações acerca do andamento processual relativo a ação penal instaurada em desfavor da Requerente, 
sendo que, até a data da presente impetração, não teria havido reposta da referida autoridade.

Faz constar que o ofício prefalado teria sido instruído, quando do seu envio ao Juízo da Comarca de Medeiros 
Neto, com a cópia do laudo psicológico anteriormente dito.

Em suma, atesta que as ilegalidades na custódia da Paciente seriam: excesso de prazo para a conclusão da ação penal; 
manutenção de pessoa com problema de saúde mental em presídio quando deveria estar em hospital para tratamento ou 
prisão domiciliar, pois as condições no presídio seriam, no mínimo, indignas para qualquer ser humano, ainda mais na 
situação de saúde mental em que a Acusada se encontraria.

Aduz terem 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses que uma pessoa com graves problemas de saúde mental encontra-se 
custodiada em um presídio sem que sua ação penal tenha sido finalizada, isso sem mencionar a suposta primeira prisão 
que teria durado quase 01 (um) ano.

Narra que constaria da movimentação processual registrada no Sistema de Acompanhamento Integrado de 
Processos Judiciais – SAIPRO, a expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, isto em outubro de 2014, e 
que desde então o feito encontra-se sem qualquer movimentação.

Assevera haver, in casu, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na duração do processo, 
configurando-se excesso de prazo para a configuração da culpa, gerando, consequentemente, presumida necessidade de 
relaxamento da prisão ora combatida.

Frisa que a gravidade da imputação delitiva que pesa sobra a Paciente não poderia ser obstáculo ao direito subjetivo 
à razoável duração do processo, conforme prevê o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, estaria a Requerente custodiada há quase 03 (três) anos sem que a instrução processual sequer 
tenha se iniciado, havendo comprovação de que a tal fato não decorre de condutas atribuíveis à defesa, restando, portanto, 
configurado o alegado constrangimento ilegal da liberdade da Suplicante.

Alega que se tratando de ré presa, cediço seria que o processo da Paciente deveria tramitar com prioridade em 
relação aos processos de réus soltos, sobretudo para não outorgar às prisões processuais características de uma antecipação 
de sentença penal condenatória, violando-se, assim, o princípio constitucional da presunção de inocência.

Assegura que a prisão em comento atentaria contra a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito e à 
dignidade da pessoa humana.

Invoca em favor do Paciente o quanto constante no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como o 
disposto no artigo 7º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e o artigo XI, nº 1, da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários a concessão do pleito liminarmente.
Por fim, a Impetrante pleiteia a concessão de habeas corpus, “in limine”, fazendo-se expedir alvará de soltura.
No mérito, requer que seja concedido o presente Writ.
Subsidiariamente, requer a transferência da Paciente para local adequado, considerando o problema de saúde 

mental já relatado, inclusive, na decisão judicial que decretou a prisão preventiva.
À exordial juntou documento de fls. 09/28.
Nos termos da Decisão de folhas 33/35, o pedido liminar foi indeferido.
O MM. Juiz de Direito prestou as informações requisitadas, conforme o ofício de folha 37.
No parecer de folhas 41/46, a douta Procuradoria de Justiça opinou “pela concessão parcial da ordem de habeas 

corpus, no sentido de negar-lhe a liberdade, concedendo-lhe, todavia, a substituição da medida cautelar de prisão pela 
internação provisória, nos termos do art. 319, VII do CPP.”.

É o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.
No ofício de folha 37, o MM. Juiz de Direito informou ter designado audiência de instrução e julgamento para 

o dia 4/04/2017.
Diante da informação prestada, foi realizada consulta no sistema SAIPRO acerca do processo em trâmite no 1º 

Grau de Jurisdição, a fim de verificar se a referida audiência foi realizada, sendo confirmada sua realização, consoante é 
possível constatar na movimentação processual da ação penal nº 0000846-75.2012.8.05.0165.

Assim, constatado o encerramento da instrução criminal da ação penal que a acionada responde, em consonância 
com a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de 
prazo na formação da culpa da paciente. Vejamos (grifos acrescidos):

HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. 
EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
FEITO COMPLEXO, INSTRUÇÃO ENCERRADA. JULGAMENTO DESIGNADO. 
QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Os prazos indicados para 
a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme 
as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado à luz do 
princípio da razoabilidade, principalmente, diante de feitos complexos, com necessidade de expedição 
de carta precatória, como na espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, 
verificado que a instrução encontra-se encerrada, já tendo sido, inclusive, designada a data 
do julgamento, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 
52 desta Corte Superior. 3. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na 
garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, 
retratam, in concreto, a periculosidade do agente, demonstrada, sobretudo, pelo modus operandi do 
delito. Precedentes. 4. Conforme consta dos autos, o Paciente e outros dois denunciados teriam subtraído 
a carteira e a motocicleta de propriedade da vítima, que foi atacada de inopino e morta com diversos 
chutes e golpes quando se encontrava caída no chão, porque se recusou a adimplir dívida que possuía 
com um dos acusados. A premeditação do crime, cometido de forma cruel, vil e covarde, demonstra 
a perniciosidade da ação ao meio social. 5. Ordem de habeas corpus denegada (HC 199.028-SP, 
Relator(a): Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/06/2012, DJe PUBLICADO 
28/06/2012).

A Lei nº 12.403/2011 introduziu no Código de Processo Penal, ao alterar o artigo 319 do referido diploma legal, 
um rol de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dentre as quais se inclui a internação provisória, in verbis:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar 
e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o 
risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária 
para a investigação ou instrução;
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V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou 
acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira 
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou 
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do 
Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, 
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.
§ 1o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 3o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 4o A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo 
ser cumulada com outras medidas cautelares.

Sobre o tema, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“(...) Supre-se, finalmente, a lacuna existente, até hoje, em relação à prisão provisória de doentes 
mentais e perturbados. A medida de segurança provisória foi extinta, com o advento da Lei 
de Execução Penal. A única possibilidade de se manter seguro e enfermo mental, que tenha 
cometido fato criminoso grave, era pela decretação da prisão preventiva. Porém, quando esta era 
concretizada, o sujeito costumava ser mantido no mesmo cárcere, sem a devida transferência para 
um hospital ou casa de custódia e tratamento. Agora, substituindo-se a prisão preventiva, adota-
se a denominada internação provisória, que deve realizar-se em locais apropriados, separados do 
cárcere, comum (...)” (in Prisão e Liberdade - As reformas processuais penais introduzidas pela 
Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 85).

Depreende-se do dispositivo legal anteriormente transcrito que, para a concessão da substituição da prisão 
preventiva pela medida cautelar de internação provisória, faz-se necessária, além da constatação da inimputabilidade ou 
semi-imputabilidade do réu, a presença de dois requisitos concomitantes: que o delito tenha sido cometido com violência 
ou grave ameaça contra a pessoa e que haja risco concreto de reiteração delitiva.

In casu, o Magistrado a quo relatou na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente de que foi informado 
que a acionada enquanto esteve em liberdade fazia uso de substâncias entorpecentes e ameaçava populares com o uso 
de uma faca. Restou consignado, também, no decreto prisional que “foi juntado aos autos documentos de fls. 165/166, 
atestando a existência do risco de que a ré volte a cometer delitos, pois, além de já ter sido diagnosticada com esquizofrenia, 
a mesma atualmente faz uso de drogas, o que aumenta o risco de a ré, entrar em surto psicótico e colocar a integridade e 
vida de cidadãos em risco. Ademais, os documentos juntados aos autos informam que a própria ré já teria informado que 
mataria crianças de uma escola de Juracitaba e de uma creche em Medeiros Neto” (fls.38/39).

Assim, apesar de a Impetrante não ter juntado aos autos do presente habeas corpus Laudo que ateste que a Paciente 
é inimputável ou semi-imputável, há elementos probatórios suficientes nos fólios de que a acionada sofre de esquizofrenia, 
e que, em razão disso, requer cuidados psiquiátricos, consoante se depreende das informações contidas na decisão de 
relaxamento de prisão de fls. 15/17, no decreto prisional de fls. 38/39 e no Parecer Psicológico de fls. 27/28, devendo, 
portanto, ser-lhe aplicada a internação provisória em substituição a prisão preventiva, como medida cautelar mais adequada 
com sua enfermidade. No mesmo sentido já se posicionou o egrégio Supremo Tribunal Federal, senão vejamos (grifo 
nosso):
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HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. CRIME DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDENTE DE 
INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 
PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 319, INCISO VII, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e 
excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A prisão 
preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente 
diante dos fortes indícios de que portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de 
segurança futura – relatos de internamentos e de tratamento ambulatorial anteriores, de diagnósticos 
psicóticos, de adição a drogas e de déficit de atenção, ao que se agrega o incidente de insanidade em 
curso, cujo pressuposto de instauração é a “dúvida sobre a integridade mental do acusado” (artigo 149 
do Código de Processo Penal). 3. O regime de segregação do paciente, sob a forma de prisão provisória, 
não se revela a solução mais adequada à hipótese. Impróprio, o ambiente prisional, a indivíduos 
com indicativos de distúrbios como os que acometem o paciente (razões de integridade física própria 
ou de terceiros e razões psiquiátricas/terapêuticas, sobretudo), além de não ser, o regime de prisão, 
a resposta penal prevista, pelo direito positivo vigente, para casos dessa natureza. 4. Na dicção do 
artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, 
possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 
5. Embora tratada como “medida cautelar diversa da prisão”, em sinalização de alternatividade, 
impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em 
respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, 
XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após 
a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior 
pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos. 7. Ordem de habeas corpus concedida 
para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente pelo regime de internação provisória 
compulsória (artigo 319, VII do CPP). (HC 125.370-SP, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira 
Turma, julgado em 19/05/2015).

Ademais, resta evidenciado que se trata de delito praticado com violência, já que esta característica é inerente ao 
crime de homicídio supostamente praticado pela paciente, assim como ficou demonstrado que existe risco concreto de 
reiteração delitiva, conforme as informações relatadas pelo Magistrado a quo em sua decisão judicial que decretou a prisão 
preventiva da acionada.

Logo, estão presentes os pressupostos necessários para substituição da prisão cautelar pela internação provisória.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, concedo parcialmente a 

ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente pela medida cautelar de internação provisória, 
cabendo ao Juiz de primeiro grau efetivá-la em estabelecimento compatível com a necessidade de tratamento da paciente, 
nos termos do art. 96, I, do CP, valendo-se do corpo médico que lhe assiste e dos peritos responsáveis pelo incidente de 
insanidade mental, caso este já tenha sido instaurado.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0014688-59.2017.8.05.0000, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. LUIZ FERNANDO LIMA, JULGADO EM 08/08/2017.

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO 
ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR SEIS VEZES. MENOR DETIDO EM 
DELEGACIA POR FALTA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR 
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MAIS DE 60 DIAS. ILEGALIDADE MANIFESTA. DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA ANÁLISE DO PLEITO. 
NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.
1. Paciente representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo 
qualificado, por ter, em 29/05/2017, subtraído bens de diversas vítimas juntamente 
com mais dois menores de idade, mediante uso de arma de fogo.
2. Analisando o ofício enviado pela FUNDAC, para onde deveria ser encaminhado o 
menor, fora informado ao juiz sentenciante que não havia vaga para internação do 
sentenciado, pois encontrava-se em situação de superlotação, permitindo a Autoridade 
Coatora que o menor permanecesse por mais de 60 dias numa delegacia de polícia 
comum. Ao assim proceder, resta patente a violação ao art. 123 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que, expressamente, determina que: “a internação deverá ser cumprida 
em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, 
obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 
infração.”
3. Quanto ao particular, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, 
ultrapassado o prazo permissivo de cinco dias contido no §2º, do art. 185, do ECA, 
deve o menor que não foi transferido aguardar em liberdade assistida o surgimento de 
vagas em estabelecimento adequado.
4. A confirmação da ordem liminarmente concedida é medida que se impõe, para 
determinar que o paciente L. DE J. S. aguarde em medida socioeducativa de liberdade 
assistida o surgimento de vaga em estabelecimento próprio para menores infratores, 
compatível com o cumprimento da medida socioeducativa de internação que lhe foi 
imposta.
5. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, o mesmo não pode ser conhecido, vez que 
a Impetrante deixou de juntar aos autos a documentação necessária à sua análise, em 
especial a sentença que estabeleceu a internação do menor.
6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida, confirmando-se 
a liminar antes concedida, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, para 
determinar que o paciente L. DE J. S. aguarde em medida socioeducativa de liberdade 
assistida o surgimento de vaga em estabelecimento próprio para menores infratores, 
compatível com o cumprimento da medida socioeducativa de internação que lhe foi 
imposta

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0014688-59.2017.805.0000 impetrado pela Belª. 
FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA em favor do paciente L. DE J. S., apontando como autoridade 
impetrada o Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Porto Seguro – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e CONCEDER, nesta 
extensão, a ordem, e o fazem pelas razões adiante expendidas.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Belª. FERNANDA DE ALMEIDA THOMY 
DULTRA em favor do paciente L. DE J. S., apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de Porto Seguro – BA.
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Relata a Impetrante que o paciente foi representado pela suposta prática de conduta análoga ao crime tipificado 
no art. 157, §2°, I e II, c/c 71, ambos do Código Penal, tendo sido condenado ao cumprimento de medida socioeducativa 
de internação.

Afirma que o menor encontra-se recolhido na 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro desde o dia 29/05/2017, 
juntamente com adultos de alta periculosidade, o que vai de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aponta que a defesa pugnou pela improcedência da sentença, porém a Autoridade Coatora não ventilou a 
hipótese de liberdade assistida, mesmo diante de todos os requisitos subjetivos favoráveis, como primariedade, residência 
fixa e exercício de atividade laboral lícita. Ademais, salienta que a aplicação da medida constritiva é demasiadamente 
desproporcional.

Defende situação de manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo menor, haja vista não existirem razões que 
justifiquem a negativa do direito de recorrer em liberdade, não estando presentes os requisitos contidos no art. 312 do 
CPP para prisão preventiva.

Por fim, requer seja deferida, liminarmente, a concessão de habeas corpus em virtude da presença do fumus boni 
iuris e do periculum in mora.

Instruíram a peça inicial de fls. 02/14 com documentos de fls. 15/29.
Distribuído o feito, coube-me a relatoria do mesmo (fl. 31), sendo indeferido o pedido liminar, conforme decisão 

de fls. 32/34.
Por meio da petição de fls. 36/40, a Impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, 

pugnando pela concessão do direito de o menor recorrer em liberdade, sendo o pedido deferido após a Autoridade Coatora 
confirmar que o menor encontrava-se detido numa delegacia comum à espera de uma vaga na FUNDAC.

Instada, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 73/76, opinou pela concessão da ordem.
É o que importa relatar.

VOTO

Analisando as informações prestadas pela Autoridade Coatora (fls. 41/43), constato que a mesma não confirma 
que o menor encontra-se custodiado em delegacia de polícia, limitando-se a tecer considerações processuais acerca do 
andamento do procedimento instaurado.

Entretanto, no dia 26/07/2017, em contato com a Diretora da Secretaria da 1ª Vara da Infância da Comarca 
de Porto Seguro, Sra. Facionília Alves da Cruz Cardoso, a informação me foi confirmada, sendo inadmissível conceber 
que tenha a Autoridade Coatora permitido que tal situação tenha se concretizado por mais de 60 dias, o que ensejou o 
deferimento da liminar de fls. 65/68.

Por sua vez, a Autoridade Coatora, por e-mail, informou que:

“O menor foi sentenciado por mim à medida de internação na data de 08 de Junho de 2017, 
tendo sido assinada a guia de internação no dia posterior de 09 de Junho. O processo já transitou 
em julgado (deslocando a competência executória, portanto, para a comarca de Salvador/BA).

Segundo informações inoficiosas da Polícia, o menor aguarda providências afeitas à Secretaria de Segurança 
Pública para o transporte e apresentação na FUNDAC em Salvador/BA.

Atente-se que, no caso em tela, não se trata de expiração da custódia provisória de 45 (dias), posto que já foi o 
menor sentenciado definitivamente, apenas estando à cargo do Poder Executivo o transporte do mesmo.”

Nesse ponto, analisando o ofício de fls. 26/27, constato que a FUNDAC, para onde deveria ser encaminhado 
o menor, informou ao juiz sentenciante que não dispunha de vaga para internação do sentenciado, pois encontra-se em 
situação de superlotação.
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Ao assim proceder, resta patente a violação ao art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, expressamente, 
determina que: “a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele 
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.”

Restou violado, ainda, o comando contido no art. 185, o mesmo diploma legal, segundo o qual:

“Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser 
cumprida em estabelecimento prisional.
(...)
§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição 
policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo 
ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade “

Quanto ao particular, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ultrapassado o prazo permissivo de 
cinco dias contido no §2º, do art. 185, do ECA, deve o menor que não foi transferido aguardar em liberdade assistida o 
surgimento de vagas em estabelecimento adequado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.  NÃO CABIMENTO. 
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE 
INDEFERIU A LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM.  SÚMULA  691 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL -  STF.  SUPERAÇÃO.  INTERNAÇÃO DE MENOR EM 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL.  FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 
POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS ORIGINÁRIO, COM 
A MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
DEMONSTRADO.  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA 
DE OFÍCIO. (...) 3.  Em  observância  às  regras  mínimas  de  aplicação  das medidas 
socioeducativas,  tais como a brevidade, excepcionalidade e respeito à  condição  peculiar  de 
pessoa em desenvolvimento, e no intuito de obedecer-se, estritamente, ao que dispõe o artigo 
123 do Estatuto da Criança  e  do  Adolescente - ECA, que expressamente determina que a 
internação   deverá   ser   cumprida   em  entidade  exclusiva  para adolescentes,   em  local  
distinto  daquele  destinado  ao  abrigo, obedecida  rigorosa  separação  por  critérios  de idade, 
compleição física  e  gravidade  da  infração,  faz-se  necessária a reforma do decisum impugnado. 
Precedentes. 5.  Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar 
que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento próprio ao cumprimento 
de medida socioeducativa.” (HC 353.342/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM 
ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA EM PRESÍDIO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente prevê, em seu art. 123, que o cumprimento da medida de internação será em 
estabelecimento próprio, respeitadas as condições peculiares do menor. 2. O que se admite, 
nos termos do art. 185 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a colocação do menor em 
repartição policial apenas no período necessário para a sua transferência ao local adequado ao 
cumprimento da medida socioeducativa, o que deve ocorrer no prazo máximo de cinco dias. 
3. Na hipótese, é flagrante o constrangimento ilegal, levando em conta que o menor cumpre 
medida socioeducativa de internação há quase um ano em presídio local. 4. Ordem concedida 
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para determinar seja o paciente imediatamente transferido a estabelecimento compatível com 
o cumprimento da medida socioeducativa de internação. Caso não exista disponibilidade, que 
aguarde em liberdade assistida até a existência de vaga no local adequado.” (HC 234.935/MG, 
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2012, DJe 29/06/2012)

Registre-se que, apesar de a Autoridade Coatora informar, em 26/07/2017, que a sentença teria transitado em 
julgado, “deslocando a competência executória, portanto, para a comarca de Salvador/BA”, tal situação não se verifica, 
pois, segundo as informações prestadas inicialmente, “Recursos e razões já devidamente apresentados pelas partes (defesa e 
parquet), foi determinado o encaminhamento do processo ao juízo ad quem, por não ter havido retratação por este Juízo”.

Ou seja, a mesma autoridade informou, inicialmente, que houve interposição de recurso; e, agora, indica que 
haveria trânsito em julgado, dúvida que se resolve com o simples compulsar dos autos, onde conta a peça recursal interposta 
em 19/06/2017, assim como decisão recebendo o respectivo recurso, datada de 21/06/2017.

Assim, a confirmação da ordem liminarmente concedida é medida que se impõe, para determinar 
que o paciente L. DE J. S. aguarde em medida socioeducativa de liberdade assistida o surgimento de vaga em 
estabelecimento próprio para menores infratores, compatível com o cumprimento da medida socioeducativa de 
internação que lhe foi imposta.

No que tange ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, o mesmo não pode ser conhecido, 
vez que a Impetrante deixou de juntar aos autos a documentação necessária à sua análise, em especial a sentença que 
estabeleceu a internação do menor.

Por tais razões, o voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM e, nesta extensão, 
CONCEDER a mesma, confirmando-se a liminar antes concedida, para determinar que o paciente L. DE J. S. aguarde 
em medida socioeducativa de liberdade assistida o surgimento de vaga em estabelecimento próprio para menores 
infratores, compatível com o cumprimento da medida socioeducativa de internação que lhe foi imposta.

Notifique-se a Autoridade Impetrada imediatamente.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300097-89.2013.8.05.0022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 16/05/2017.

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FIXADA PENA DEFINITIVA DE 
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. APELO 
DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À 
PROVA DOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO APENAS ATINENTE ÀS QUALIFICADORAS 
DE MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A 
DEFESA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DELITO PERPETRADO 
EM RAZÃO DE UMA DÍVIDA RELACIONADA A PERDA DE UMA BICICLETA. 
VÍTIMA FATALMENTE ATINGIDA POR GOLPES DE PUNHAL, PELAS COSTAS, 
APÓS O RÉU TER SOLICITADO SUA APROXIMAÇÃO. PODER DE DECIDIR 
ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE 
SENTENÇA. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA “C” DA CF. PRINCÍPIOS DO 
LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. 
SUSTENTADA TESE DE QUE A CONDUTA DA VÍTIMA DEU CAUSA AO 
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ATO CRIMINOSO. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE BENEVOLENTE 
AO RÉU. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE SOMENTE DEVE SER 
VALORADO FAVORAVELMENTE AO AGENTE QUANDO ESTA CONDUTA 
CONSTITUIR FATOR CRIMINÓGENO. EVENTUAIS REAJUSTES NA PENA QUE 
CONDUZIRIAM À VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0300097-89.2013.8.05.0022, da Vara Crime, 
Júri, Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelante DIONES TEIXEIRA MODESTO e 
como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da 
Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu DIONES TEIXEIRA MODESTO, através de Advogado 
constituído, em irresignação aos termos da Sentença proferida pelo Corpo de Jurados da Vara Crime, Júri, Execuções 
Penais da Comarca de Barreiras/BA, que reconheceu a autoria e materialidade do delito capitulado no art. 121, § 2º, 
incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro. Assim, o Réu foi condenado ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos de 
reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a Denúncia, em síntese, que, no dia 26.08.2012, por volta das 23:00 horas, na rua Dr. Roberto Prata, 
Barreiras/BA, DIONES TEIXEIRA MODESTO desferiu, contra Francisiei de Jesus Almeida, 10 (dez) golpes fatais 
de faca, em razão da vítima ter perdido a bicicleta que lhe foi emprestada pelo Réu, sem ter ressarcido o respectivo 
prejuízo. Consta, ainda, na Prefacial, que o Denunciado aproveitou-se do momento em que a vítima estava embriagada, 
golpeando-a pelas costas.

A Denúncia foi recebida em 29.04.2013 (fl. 62).
Encerrado o sumário de culpa, foi prolatada, em audiência realizada no 15.05.2004, a Sentença de Pronúncia de 

fls. 104/106, sendo imputado ao Acusado o delito de Homicídio qualificado, nos exatos termos da Exordial Acusatória.
A Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, em 30.09.2014, à unanimidade, negou provimento 

ao Recurso em Sentido Estrito defensivo interposto, consoante Acórdão de fls. 135/142 e Certidão de Julgamento de fl. 
143.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, DIONES TEIXEIRA MODESTO foi condenado nos termos 
supramencionados, conforme Sentença de fls. 229/230.

Irresignado, o Réu interpôs Recurso de Apelação, ainda na sessão plenária de julgamento ocorrida 15.06.2015 (fl. 
234). Através das respectivas razões recursais, requer a desconstituição do resultado proferido pelo Conselho de Sentença, 
em relação às qualificadoras, sob a alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos, “passando assim para 
Homicídio simples”. Ainda, reclama a retificação da pena-base, “com fundamento no art. 539, III, “c” e 59 do CPP”, para 
fixá-la no mínimo legal (fls. 246/249).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 251/257, pugnando pelo não provimento do 
Recurso.

Oportunizada sua manifestação, a Douta Procuradora de Justiça Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp opinou pelo 
conhecimento e parcial provimento do Apelo manejado, apenas para afastar circunstância judicial relativa à personalidade 
do Réu.
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 Os autos vieram conclusos a esta Relatora, para prolação de voto.
É, em síntese, o relatório, que submeto à apreciação da Eminente Desembargadora Revisora, com as homenagens 

de estilo.

VOTO

Integra o presente voto o Relatório submetido à apreciação do Exmo. Desembargador Revisor.
Ab initio, constata-se que o presente Recurso de Apelação foi interposto pela Defesa do Réu nos moldes do art. 

593, caput, do CPP, restando firmada, pois, sua tempestividade.
Outrossim, malgrado haja indicado de forma errônea os art. 539, inciso III, alínea “c” e art. 59 do CPP como 

fundamentos legais de sua insurgência, os limites da impugnação e a extensão do efeito devolutivo do Recurso restaram 
definidos através das razões recursais, porquanto cingem-se a revelar aspectos relacionados à aplicação da pena e às 
qualificadoras.

Assim é que, também ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade exigidos no caso sob exame1 DIONES TEIXEIRA MODESTO foi condenado pela prática do delito de 
Homicídio, qualificado por motivo fútil, em razão de ter sido cometido por causa de uma dívida relativa a uma bicicleta, e 
por ter sido executado com facadas que, de algum modo, tornaram mais difícil a defesa da vítima (art. 121, § 2.º, incisos 
II e IV, do CPB) – inobstante o Apelante ter trazido ao acertamento jurisdicional alegações que negam a ocorrência do 
delito “com traição e motivo torpe”.

No tocante às aludidas qualificadoras, os elementos probatórios são suficientes para amparar o veredicto enunciado 
pelo Conselho de Sentença, inexistindo margem à irresignação de afastamento ventilada no Recurso em tela.

Com efeito, a despeito de nenhuma das testemunhas ouvidas ter presenciado o exato momento do crime, seus 
depoimentos evidenciam relatos de terceiros que confirmam o panorama fático delineado na Denúncia, sendo, pois, aptos 
a comprovar que o Apelante golpeou pelas costas, fatalmente, Francislei de Jesus Almeida após ela ter perdido a bicicleta 
emprestada pelo Acusado, deixando de arcar com este prejuízo:

EDNA DE JESUS ALMEIDA (irmã da vítima), às fls. 96/97, disse que: ...a vítima havia pego 
uma bicicleta emprestada do réu ora presente em troca de R$ 10,00 (dez reais), como um aluguel; 
que a vítima foi até a feira com a bicicleta, e, por ter bebido, perdeu ou vendeu a bicicleta, 
voltando para casa sem ela [...] o réu esteve na casa da vítima, na qual a depoente morava junto, 
um pouco mais à tardinha, cobrando a bicicleta e perguntando “cadê lêgo?”, procurando pela 
vítima e a bicicleta; que o réu perguntou à depoente, naquela ocasião, se sabia da bicicleta [...] 
que o réu teria negociado com a vítima uma espécie de indenização pela perda da bicicleta [...] 
tendo combinado de pagá-la em quatro parcelas de cinquenta reais, cada uma a ser paga em um 
fim de semana subsequente [...] que num sábado a vítima estava sentada na pia e a depoente lhe 
perguntou “e o negócio da bicicleta”, e a vítima disse que o seu patrão ainda não havia lhe pago, 
e a depoente lhe disse que soube que o réu disse que iria matá-lo se não pagasse a bicicleta, “saiu  
comentário”, e a vítima riu [...] que a vítima foi encontrada morta na porta da casa do réu [...] 
que “o povo” teria dito a depoente que o réu teria oferecido um copo de pinga a vítima na frente 
da casa dele, entrando em casa e pego um punhal para matar a vítima; que “VAN” estava com 
a vítima no momento e saiu correndo para que não dissessem que era ele [...] que a vítima não 
chegou a pagar nenhuma parcela da bicicleta, como havia falado ao réu que iria pagar.

FABIO DE ALMEIDA, à fl. 101, disse que:

1 Súmula 713 do STF, in verbis: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
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...Que depois ficou sabendo pelos vizinhos que FRANCILEI havia sido assassinada; que não 
chegou a ver a hora em que a vítima chegou em casa, se arrumou e saiu; que FRANCILEI foi 
assassinada na porta da casa do réu [...] que não presenciou o assassinato, mas ouviu falar que o 
réu ora presente é o autor do crime [...] que ouviu boatos que o réu teria convidado a vítima para 
ir tomar uma cerveja na casa dele...

Aliás, o próprio DIONES afirmou em seu interrogatório de fl. 103 que efetivamente golpeou a vítima com uma 
faca porque ela “partiu pra cima do interrogado” quando este foi cobrar a dívida da bicicleta. Veja-se que, apesar desta 
alegação, sequer suscitou-se em plenário a tese de legítima defesa (vide Termo de Votação de fl. 228), malgrado insistir em 
afirmar nas razões recursais que o comportamento da vítima “deu causa aos fatos”.

O Laudo de Exame Pericial n.º 2012 11 PC 002918-01 (fls. 56/58), ainda, atesta que foram encontradas na 
vítima 10 (dez) feridas de natureza pérfuro-incisa, produzidas por instrumento perfurocortante, tipo faca, em regiões 
diversas, sendo uma localizada na parte anterior (atrás) do pescoço.

As provas produzidas no bojo dos presentes autos, portanto, são aptas para traduzir a futilidade no móvel delitivo 
(dívida relacionada a perda de uma bicicleta) e a utilização de meios que impossibilitaram a defesa da vítima (considerável 
quantidade de facadas, e seu modo de execução); e, diante destas, o Conselho de Sentença, escoltado pelo poder de decidir 
atribuído pela Constituição da República aos procedimentos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”), 
em conformidade com os Princípios do livre convencimento e da soberania dos vereditos, deliberou, por maioria, pela 
condenação do Apelante nos termos alhures  A decisão emanada pelo Tribunal Popular, ao contrário do alegado pelo 
Recorrente, está amparada pela provas carreadas aos fólios, apesar de diversa daquela pretendida pela Defesa.

No caso em testilha, o que se observa das razões de inconformismo é a tentativa de submeter a esta Corte a 
apreciação de mera tese defensiva, inexistindo efetiva demonstração da – ainda que confusa – sustentada dissociação entre 
o veredito dos jurados e as provas dos autos concernente à presença das qualificadoras.

De outro giro, em relação à dosimetria da pena, não se afigura possível dar provimento ao pleito recursal no qual se 
almeja a redução da pena-base para o mínimo legal; aliás, sublinhe-se que o Apelante se limita a reclamar a consideração da 
conduta da vítima no caso em apreço, pois teria ela dado causa aos fatos a partir do momento em que foi até à residência 
do Réu procurá-lo.

O que se observa, em verdade, é que a sanção privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão se revela 
benevolente ao Réu. Isso porque, se acaso reajustada nos moldes legais, o resultado da reprimenda violaria o Postulado non 
reformatio in pejus, considerando que, apesar da inidônea valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, correto 
seria o deslocamento da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, 
situação que culminaria em pena logicamente superior a aplicada no caso concreto. Explica-se.

Em desfavor de DIONES TEIXEIRA MODESTO fixou-se a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão ao se 
atribuir valor negativo às seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do 
agente, e circunstâncias do crime.

Acerca da vetorial culpabilidade do agente, o Juiz de piso ressaltou a intensidade do dolo do Réu, notadamente 
considerando o número de facadas desferidas pelo Apelante contra a vítima e descritas no Laudo Pericial de fls. 56/58.

Com efeito, o Laudo de Necrópsia n.º 2012 11 PC 002918-01 registra a presença de, ao menos, 10 (dez) lesões 
perfurocortantes, todas concentradas na região do pescoço e tórax da vítima.

Evidenciado, pois, que o Recorrente agiu com dolo superior ao necessário para a própria configuração do delito 
de Homicídio, de modo que a exacerbada quantidade de golpes e o local onde foram desferidos, na forma como destacou 
o Magistrado a quo, evidenciam sua alta reprovação social. Assim, acertada a negativa valoração da circunstância da 
culpabilidade, entendida como “a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor 
reprovabilidade da conduta praticada” e-se o conhecimento do Recurso2. Outrossim, o Apelante é possuidor de maus 
antecedentes, como bem indicou o Édito vergastado, vez que possui, contra si, Sentença penal transitada em julgado, pela 

2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 664.
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prática do crime capitulado no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, já em fase de cumprimento de pena definitiva, no bojo do 
processo de execução tombado sob o n.º 0700010-97.2015.8.05.0022. A condenação pela prática do delito de Porte Ilegal 
de Arma de Fogo (ocorrido em 26.05.2011) transitou em julgado na data de 21.01.2013, em momento posterior, pois, à 
infração penal narrada nos presentes autos, consumada em 26.11.2012.

Frise-se que não se trata da circunstância agravante da reincidência, eis que ausente o antecedente trânsito em 
julgado do crime em relação à conduta sob apreciação, em desconformidade com a exigência constante no art. 63 do 
Código Penal, que dispõe: “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado 
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

A propósito, mister registrar inexistir óbice quanto à desvaloração da circunstância judicial referente aos antecedentes 
e consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há registro de delito praticado anteriormente ao fato 
narrado na Peça Incoativa, mas cuja condenação transitou em julgado posteriormente, na esteira do atual entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça3. A personalidade do agente outrossim é digna de ser valorada de forma negativa, idôneos 
os fundamentos declinados pelo Magistrado sentenciante relativos à condição de foragido de DIONES e o reflexo desta 
situação na aplicação da Lei penal. Frisou o Juiz de piso que a conduta do Apelante de não comparecer a sessão de 
julgamento perante o Tribunal do Júri se revelou “oportunista”, ainda mais considerando que se encontrava cumprindo 
pena no bojo de outra execução penal, tombada sob o n.º 0303648-47.2014.8.05.0150, pelo crime previsto no art. 14 da 
Lei n.º 10.826/2003, cometido em 04.08.2013.

No ponto, da consulta aos autos digitais do processo n.º 0303648-47.2014.8.05.0150, se constata a Certidão 
de fl. 48 na qual o Sr. Oficial de Justiça, na tentativa de intimar o Recorrente para comparecer a audiência admonitória, 
consignou: “[…] fui informado por sua irmã Jocélia Teixeira que o mesmo desapareceu desde o dia em que soube que iria a Júri 
popular, não sabendo do seu paradeiro”.

Com efeito, desfavorável a personalidade do Apelante, merecendo incremento a sanção a ele imposta, pois mesmo 
cumprindo pena, ainda que em regime aberto (progressão de regime em julho/2014, processo n.º 0303648-47.2014), 
e apesar de também possuir outra condenação transitada em julgado em seu desfavor (processo n.º 0700010-97.2015), 
fugiu deliberadamente ao tomar conhecimento de que, pela suposta prática de um terceiro delito, iria ser julgado perante 
Tribunal do Júri.

Frise-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se em similar linha intelectiva, consoante extrai-
se do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO 
EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL. ROUBO MAJORADO PELO 
CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
NATUREZA DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA 
CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO.
[...]
3. O reexame da dosimetria da pena em sede de mandamus somente é possível quando 
evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do 
método trifásico ou violação a literal dispositivo da norma, acarretando flagrante ilegalidade.
4. Hipótese em que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado nos termos 
do art. 59 do Código Penal, tendo o magistrado singular reputado como desfavoráveis a  
personalidade e as consequências da prática delitiva, pelo fato de o réu ser foragido do sistema 

3 Vide AgRg no REsp 1440430/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/05/2016, DJE 25/05/2016; HC 349.015/SC, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/04/2016, DJE 02/05/2016; HC 285.490/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

06/10/2016, DJE 26/10/2016; e AgRg no REsp 1498851/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJE 29/03/2016. 
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penitenciário, reforçando a certeza do comprometimento de sua personalidade, totalmente 
avessa ao cumprimento da lei penal e profundamente voltada para a criminalidade, e diante 
da maior reprovabilidade da sua conduta, tendo em vista a natureza do objeto subtraído.
[...]
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício sem repercussão no apenamento 
do réu.
(STJ - HC 213.261/SP, Relator: Ministro Gurgel de Faria. Órgão Julgador: Quinta Turma. 
Julgado em: 04/11/2014. Publicação: DJe 12/11/2014)

Por outro lado, a circunstância judicial conduta social não se mostra passível de negativação, porquanto refere-se ao 
comportamento do sujeito no meio familiar, social e profissional, que demonstra sua conduta no ambiente que se encontra 
inserido. In casu, não indicou o Magistrado togado, todavia, a presença de elementos que apontassem qualquer conceito 
do mencionado sujeito existente perante o seio social, sendo digno de nota que o conjunto probatório sequer se prestou 
a avaliar a conduta social do Apelante, de modo que, diante desta assertiva, não deve subsistir a desvaloração da referida 
vetorial.

Acerca das circunstâncias do delito, verifica-se a utilização da qualificadora relativa ao emprego de recurso que 
dificultou a defesa da vítima (inciso IV) para exasperar a pena-base, haja vista ter o motivo fútil (inciso II) qualificado o 
Homicídio.

Todavia, conforme sabido, a posição majoritária dos Tribunais é no sentido de que, incidindo na espécie duas ou 
mais qualificadoras, uma delas servirá para tipificar o delito em sua forma qualificada, ao passo que as demais, a seu turno, 
deverão ser analisadas e valoradas na segunda fase da dosimetria, caso se enquadrem como circunstâncias agravantes, e, 
apenas de forma subsidiária, na primeira fase. Neste sentido, vide julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  UTILIZAÇÃO DE 
QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO    CIRCUNSTÂNCIA    JUDICIAL    
DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.  [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 
de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou 
o   tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
respeitada a ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem. [...] (STJ - HC 
326.218/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, 
DJe 12/08/2016)

E o art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, justamente prevê, como agravante, o cometimento do crime 
mediante outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Assim, acaso esta Corte de Justiça procedesse o devido deslocamento da qualificadora para a segunda fase da 
dosimetria, por lógico resultaria na exacerbação da reprimenda corporal, situação obstacularizada pelo Princípio non 
reformatio in pejus, em razão do Recurso ser exclusivamente defensivo.

Por outro lado, insustentável o pleito recursal que almeja a admissão da conduta da vítima como circunstância 
judicial favorável ao Apelante.

O entendimento doutrinário e decorrente da exposição de motivos do Código Penal conduz à conclusão de que 
o comportamento da vítima somente deve ser valorado favoravelmente ao agente naqueles casos em que esta conduta se 
constitui em fator criminógeno.

Ora, no caso em testilha, não há elementos concretos para afirmar que a vítima deslocou-se até a residência do 
Recorrente e, de algum modo, agiu de forma a estimular a prática do delito, ou que seu comportamento originou o ato 
criminoso. Ao contrário, as testemunhas indicaram que, em verdade, DIONES é quem teria convidado Francislei para 
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entrar em sua casa, sob o pretexto de tomar uma cerveja, surpreendendo-a, em seguida, com golpes de punhal, tendo a 
vítima sido encontrada morta em frente à residência.

Portanto, consoante exaustivamente demonstrado, em que pese as inexatidões relativas à desvaloração das vetoriais 
conduta social do agente e circunstâncias do crime, a pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão fixada no Édito 
fustigado em desfavor de DIONES TEIXEIRA MODESTO não deve ser alterada, a fim de obstar violação ao 
Princípio ne reformatio in pejus.

Por todo o exposto, DÁ-SE CONHECIMENTO e NEGA-SE PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Defesa, 
mantendo-se a Sentença do Tribunal do Júri em todos os seus termos.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301281-12.2015.8.05.0022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. ARACY LIMA BORGES, JULGADO EM 24/01/2017.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO 
TEMPESTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS II 
(MOTIVO FÚTIL) E IV (UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU 
A DEFESA DA VÍTIMA) DO CP. GENRO QUE CEIFOU A VIDA DO SOGRO 
COM 06 (SEIS) TIROS DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO-LEGAL NO INCIDENTE 
DE INSANIDADE MENTAL DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS 
SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO APELANTE – APLICAÇÃO DO ART. 149, 
CAPUT DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE – PRELIMINAR 
AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE – APLICAÇÃO 
DESFAVORÁVEL – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NO 
JULGADO – INOCORRÊNCIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
COMPENSADA COM A AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO DELITO 
CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS NA ÉPOCA DO CRIME. 
PENA DEFINITIVA READEQUADA DE OFÍCIO PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 
06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pressupostos Recursais devidamente Configurados. Conhecimento. Presentes os 
pressupostos recursais, conhece-se do presente Apelo.
2. Preliminar de nulidade do processo por ausência de exame médico-legal no 
incidente de insanidade mental do apelante. Não caracteriza cerceamento de defesa o 
indeferimento de exame de sanidade mental, se não há dúvidas sobre a sua integridade 
mental, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja 
instaurado. Preliminar afastada. Precedentes do STJ, desta Corte e demais Tribunais pátrios.
3.  Do exame da culpabilidade. Restou evidenciado que o Apelante premeditou o crime, 
tanto é assim que, por ocasião dos fatos, estava com uma arma de fogo, sendo que não era 
de costume o mesmo andar armado, conforme depoimentos testemunhais.
4. Da inocorrência de bis in idem no julgado. O Magistrado, ao apreciar as circunstâncias 
do crime, considerou-as “graves, na medida em que foi empregado recurso que dificultou a 
defesa da vítima, consoante veredito do Conselho de Sentença”. No caso em análise, já havia 
sido considerada a qualificadora do motivo fútil, na forma reconhecida pelo Conselho de 
Sentença, para alterar a pena em abstrato do delito de homicídio. Dessa forma, nada obsta 
que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz valore negativamente a circunstância do 
crime, pelo fato de o Apelante haver empregado recurso que dificultou a defesa da vítima.
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5. Do pleito de redução da reprimenda, por ser o Apelante primário e gozar de bons 
antecedentes. Tais fatos, por si sós, não garantem a redução da reprimenda imposta. A pena 
base mínima somente deve socorrer o sentenciado quando todas as circunstâncias judiciais 
lhe forem favoráveis, mas a presença de apenas uma, valorada negativamente, já autoriza o 
seu afastamento do mínimo legalmente previsto.
6. Da atenuante da confissão espontânea. Agiu com acerto o Juiz a quo ao compensar a 
atenuante da confissão espontânea e a agravante pelo cometimento do delito contra maior 
de 60 anos de idade. Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA BASE REDIMENSIONADA DE 
OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301281-12.2015.8.05.0022 da Comarca de Barreiras, 
no qual figuram como Apelante Abílio Ferreira Mota e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara do Tribunal 
de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com o 
redimensionamento da pena do Apelante, de ofício, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ABILIO FERREIRA MOTA, qualificado nos autos, pela 
prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por ter desferido 
contra o seu sogro, Flaviano José Fernandes, 06 (seis) tiros de revólver, ceifando-lhe a vida, bem como pela prática do crime 
previsto no art. 121, c/c o art. 14 do CP, por tentativa de homicídio contra Clédia de Souza Barreto.

Narra a peça acusatória (fls. 02/04):

“que no dia 05 de outubro de 2009, por volta das 19:10h, no Posto de Combustível ‘Posto Sete’ – 
Centro desta Cidade de Wanderlei – Bahia, o Denunciado utilizando-se de uma arma de fogo (não 
apreendida) matou a vítima FLAVIANO JOSÉ FERNANDES, ao desferir-lhe seis tiros, causando-
lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 63/67, que refere  hemorragia intra-torácica 
associada com hemorragia intra-abdominal, do que lhe adveio a morte e, ainda, tentou matar a vítima 
CLÉDIA DE SOUZA BARRETO, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, 
consistentes no fato da arma utilizada não conter mais projéteis.
Por ocasião dos fatos, a primeira vítima, o Sr. FLAVIANO (idoso de 76 anos de idade) encontrava-se 
em seu Posto de Combustível abastecendo um veículo, momento em que o Denunciado se aproximou, 
desceu do ser carro de arma em punho e, sem que a vítima tivesse oportunidade de oferecer qualquer 
modo de resistência ou defesa, efetuou os seis disparos de arma de fogo, ato contínuo, a segunda vítima, 
a Sra. CLÉDIA, se aproximou e gritou em voz alta ‘Abílio, você matou o Vivi’, neste momento o 
Denunciado apontou a arma em direção a esta e, com ‘animus necandi’, apertou o gatilho, não vindo 
a disparar nenhum projétil, tendo em vista que todos já haviam sido deflagrados contra a primeira 
vítima. O Denunciado, de imediato, fugiu do local deixando a vítima morta.
Merece destaque o fato de que a Vítima FLAVIANO e o Denunciado eram parentes (genro e sogro, 
respectivamente) e que o crime teve como motivação a discordância do Denunciado acerca da doação 
por parte da vítima de uma casa para um dos seus filhos que é deficiente(...)”

A Denúncia foi instruída com o Inquérito Policial e recebida por decisão datada de 28/10/2009 (fl. 135).
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Devidamente citado, o Acusado quedou-se inerte, tendo sido nomeado defensor público, após o que constituiu 
advogado e apresentou extemporaneamente sua defesa com rol de testemunhas (fls. 144/151)

Seguiu-se a instrução processual, com a oitiva da vítima da tentativa de homicídio e das testemunhas indicadas 
pelo Parquet (fls. 359/370). As testemunhas indicadas pela defesa foram ouvidas por Carta Precatória.

Em que pese na audiência de instrução o Réu ter comparecido e sido interrogado, por um lapso, o servidor deixou 
de imprimir seu depoimento, tendo o Acusado se recusado a assinar posteriormente.

Dessa forma, e a requerimento da própria defesa, foi designado novo interrogatório para o dia 11/11/2010, às 
11:30 hs.

A defesa, mediante atos que foram considerados protelatórios pelo Juízo a quo, intimada duas vezes para o novo 
interrogatório, requereu adiamento, alegando audiência já marcada em outra Comarca e problemas de saúde do Réu. Após 
diversas tentativas, o ora Apelante foi intimado por hora certa para interrogatório redesignado para o dia 10/11/2010. Não 
realizada a audiência na referida data, a mesma foi redesignada para o dia 16/11/2010, tendo sido realizada sem a presença 
do Réu, o qual colacionou requerimento de adiamento e documentos. Nesta assentada, o Juízo de Piso declarou encerrada 
a instrução processual, e a defesa apresentou alegações finais em audiência (fls. 467/472).

A Magistrada de Primeiro Grau pronunciou o Réu em audiência como incurso nos arts. 121, §2º, incisos II e IV, 
e art. 121 c/c o art. 14 II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em 22/11/2010, foi interposto Recurso em Sentido Estrito (fls. 535/536). Contrarrazões ao referido recurso 
apresentadas às fls. 497-602. Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia (fls. 624-640), dando provimento parcial ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia do Acusado 
pela suposta prática do crime insculpido no art. 121, §2º, II e IV (Homicídio qualificado contra a vítima Flaviano José 
Fernandes), afastando a imputação pelo crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Clédia de Souza Barreto 
(624/640).

Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos contra Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido 
Estrito (fls. 644-659 e 662-682). Contrarrazões ao Recurso Especial foram colacionadas às fls. 688-697 e ao Recurso 
Extraordinário às fls. 698-704.

Às fls. 706-707 e 708-710, foram proferidas decisões, da lavra da 2ª Vice-Presidência do TJ/BA, não admitindo 
o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial, respectivamente. De tais decisões, o Acusado interpôs Agravos de 
Instrumento (fls. 714-721 e 723-729). Acórdão do STJ não conhecendo o Agravo foi acostado às fls. 774-775. Acórdão 
do STF conhecendo do Agravo, mas lhe negando provimento, foi acostado à fl. 865.

Rol de testemunhas arroladas pelo Parquet à fl. 875. A defesa apresentou rol de testemunhas às fls. 885-887.
O processo foi incluído em pauta de julgamento do Plenário do Júri para a data de 04/09/2014, às 09 hs na 

Comarca de Vanderley/BA (fl. 893).
Às fls. 907-911, o Ministério Público requereu o desaforamento do Julgamento pelo Tribunal do Júri para a 

Comarca de Barreiras/BA, bem como a suspensão da Sessão designada para 04/09/2014 até a apreciação do pedido por 
esta Colenda Corte.

Nesse sentido, foi lavrado Acórdão da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do TJBA, pelo deferimento 
do Desaforamento, para que o Acusado fosse julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barreiras/BA (fls. 957-965).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Barreiras, em sessão realizada no dia 
30/06/2015, o Conselho de Sentença condenou o Acusado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri, na sentença de fls. 1.135-1.138, considerando desfavoráveis as circunstâncias 
judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixou a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda 
fase da dosimetria da pena, compensou a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) com a agravante 
do art. 61, II, letra “g”, do CP - por ser a vítima maior de 60(sessenta) anos. Nesse sentido, a pena intermediária foi fixada 
em 18(dezoito) anos de reclusão, a qual restou definitiva, por não considerar presentes quaisquer causas de aumento ou de 
diminuição de pena, em regime inicial fechado.
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Ademais, o Magistrado Presidente deixou de processar a detração, postergando o exame da matéria para a fase de 
execução.  

No julgado, o Presidente da Sessão do Júri ainda decidiu acerca do Incidente de Insanidade Mental, concluindo 
pela extinção do aludido procedimento, por entender não se encontrar presente a justa causa para o seu processamento, 
“porque (a) a prova colhida em plenário afasta de vez a já remota dúvida sobre o estado mental do acusado, tanto o geral quanto 
o específico, contemporâneo aos fatos narrados na denúncia; (b) a apresentação aos quesitos no incidente e as linhas de defesa 
desenvolvidas nos debates estão completamente desincronizados” (fl. 1.137).

Por fim, o Juiz sentenciante deixou de decretar a prisão preventiva do Réu, com a advertência à defesa de que 
outros expedientes protelatórios poderão ser interpretados como tentativa de obstruir a aplicação da lei penal.

Partes intimadas em Plenário.
Irresignado, o Sentenciado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (fl. 1.148-1.149). Pleiteia, nas razões 

de fls. 1.155-1.173, a anulação do julgado, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação do princípio 
do devido processo legal, diante da ausência de exame médico-legal, no incidente de insanidade mental do Apelante. 
Subsidiariamente, postula pela redução da pena, aplicando-se o mínimo legal, sustentando a ausência de elementos a 
justificarem seu deslocamento em direção à maior reprimenda. Por fim, prequestiona o art. 59 do CP, art. 149, §§1º e 2º, 
bem como o art. 152, §§1º e 2º, ambos do CPP, e ainda o art. 5º, inciso LV da CF/88.

Nas contrarrazões (fls. 1.175-1.188), o MP, preliminarmente, alega a intempestividade das razões da Apelação 
apresentadas. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, prequestionando os arts. 593, I, do CPP e 5º, LIV, da 
CF/88.

Inicialmente, o Apelo foi distribuído ao Desembargador Convocado Francisco de Oliveira Bispo, que determinou 
vista dos autos à digna Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, o Parquet se manifestou às fls. 1.197-1.204, opinando pelo conhecimento e improvimento do 
presente Recurso, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Após, vieram-me os autos conclusos, diante da transferência de relatoria, nos termos do art. 42 do Regimento 
Interno deste E. Tribunal de Justiça (fl. 1.204-V).

É o relatório.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECIMENTO.
Presentes os pressupostos recursais tocantes à legitimidade, tempestividade e regularidade formal, conhece-se do 

presente Apelo, sobrelevando-se a harmonia doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o oferecimento extemporâneo 
das razões do recurso afiguram-se como mera irregularidade. Portanto, não existe óbice ao conhecimento do feito por esta 
Superior Instância.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO-LEGAL 
NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO APELANTE.

Inicialmente, há que se destacar que, embora a defesa sustente a tese de que houve cerceamento do seu direito de 
defesa, diante do indeferimento do exame médico-legal para diagnosticar o Apelante, a nulidade do julgado não se impõe.

Com efeito, convém assinalar que o mencionado exame somente se mostra indispensável quando houver dúvida 
razoável sobre a higidez mental da pessoa incriminada, isto é, quando estiverem presentes nos autos sérios indícios que 
coloquem em dúvida a sua capacidade de entender o caráter ilícito da conduta à época dos fatos, não bastando o simples 
requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado.

Nessa toada, tem-se que a decisão do Magistrado a quo demonstra-se irretocável, visto que amparada no art. 149, 
caput, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
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Art. 149.  Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, 
irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. (grifou-se).

Portanto, tal preceito legal determina que, para a realização do exame médico-legal, é necessário que pairem 
dúvidas acerca da integridade mental do Acusado, tanto em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, 
ou por indícios plausíveis de que, ao tempo do fato delitivo, o réu era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta 
ou se determinar de acordo com esse entendimento.

Todavia, o Juízo de Piso, com supedâneo nas provas produzidas nos autos, concluiu não haver dúvidas sobre a 
higidez mental do Recorrente, motivo pelo qual indeferiu o pleito de instauração do incidente de insanidade mental, 
conforme se verifica:

“(...) Fiz questão de receber o incidente de insanidade (ainda que sem efeito suspensivo), primeiro, 
porque recebi o processo já pronto, após o desaforamento, e não tive até a sessão nenhum contato com a 
prova oral, e segundo, porque quis dar à defesa mais espaço para desenvolver a matéria, apesar 
de sua inquestionável nuance protelatória (à qual já fiz discreta alusão na decisão de fls. 15/16 
do incidente nº0302622-73.2015).
Após a apresentação dos quesitos das fls. 20/23 do mencionado incidente, e da realização da presente 
sessão de julgamento (com sua instrução e debates), a dúvida sobre a integridade mental do 
acusado, ponto elementar de referência estabelecido no art. 149, caput, do CPP, que para mim já não 
era das maiores, se dissipou por completo.
Com efeito, toda a prova hoje produzida na minha presença indica que o réu goza de uma 
vida absolutamente normal, com plena liberdade de ir e vir, conduzindo sozinho, como 
uma pessoa absolutamente sã, sua vida particular. Não foram trazidos nem mesmo indícios de 
comportamento desviante por parte do acusado. Muito pelo contrário: tudo indica que seu modo de 
ser, pensar e agir não tem intermitências provocadas por influxos psicológicos.
Mas que isso não é só. No final dos debates, a defesa fez questão de ligar os aspectos do comportamento 
psicológico do acusado com o fato exclusivamente atrelado ao momento do crime. Não é nesse caminho, 
no entanto, que vão os cinco quesitos apresentados pela defesa no incidente de insanidade mental. 
No primeiro quesito, indaga a defesa sobre “alucinação”, ou “interpretação anormal das experiências 
ideativas como percepções reais” (matéria não ventilada nos debates). No segundo, indaga sobre as 
causas daquelas alucinações. No terceiro, vem a pergunta sobre as condições do réu de autodeterminar 
seu comportamento, sobre sua capacidade cognitiva e volitiva, sendo que a própria defesa, pelo menos 
a partir de certo momento dos debates, fez questão de dizer aos jurados que o réu era uma pessoa 
apta para praticar atos normais da vida civil (tendo, portanto, capacidade de cognição e volição). 
No quarto quesito, a defesa pergunta se há insanidade mental superveniente ao crime (o que foge da 
dinâmica que a própria defesa traçou nos debates, quando entrou na questão das faculdades mentais 
do acusado). No quinto e último quesito, a defesa pergunta se a doença mental do acusado é congênita 
ou cognitiva, permanente ou temporária. Nenhum dos quesitos, como se vê, remete pontualmente 
ao estado mental do acusado no período imediatamente anterior ao crime em discussão, 
sendo essa, contudo, a única vertente explorada nos debates. Entendo, assim, que não permanece 
existente a justa causa para o processamento do incidente de insanidade mental, porque (a) a prova 
colhida em plenário afasta de vez a já remota dúvida sobre o estado mental, tanto o geral 
quanto o específico, contemporâneo aos fatos narrados na denúncia; (b) a apresentação dos 
quesitos no incidente e as linhas de defesa desenvolvidas nos debates estão completamente 
dessincronizados”.(Grifou-se).
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Dessa forma, tornou-se despicienda a realização do aludido exame, vez que, conforme explicitado, do conjunto 
probatório e após a realização dos debates, não subsistiram dúvidas razoáveis quanto à higidez mental do Acusado.

Corroborando as alegações ora expendidas, traz-se à colação precedentes jurisprudenciais, inclusive dessa Corte 
de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INSTAURAÇÃO DE 
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ATESTADO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. 
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. 
NÃO OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR 
BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte 
de Justiça no sentido de que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame 
de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando 
o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. 2. O fato de haver 
acostado aos autos um atestado médico não basta para incitar fundadas dúvidas sobre a 
saúde mental do paciente, até porque somente consta que ele estava em tratamento e que estaria 
sem condições de sanidade mental para a retomada das atividades laborais, em nada mencionando, 
de fato, a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta que justificasse uma possível 
inimputabilidade. 3. Sendo a dúvida sobre a integridade mental do acusado um pressuposto para 
a instauração do incidente e tendo a decisão do Juízo Singular - confirmada pelo acórdão objurgado 
- trazido fundamentação idônea a justificar a desnecessidade do procedimento ante a ausência de 
incertezas sobre as condições mentais do paciente, não se vislumbra o aventado constrangimento ilegal. 
Ordem denegada. (STJ - HC 95616 / PA HABEAS CORPUS 2007/0284266-1; Relator(a) 
Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; DJe 12/04/2010). 
(Grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NULIDADES. 
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA 
RAZOÁVEL QUANTO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE 
DO PROCEDIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR BEM FUNDAMENTADA. 
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA 
DE AUDIÊNCIAS QUANDO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS (ART. 217 DO CPP). 
PRESENÇA DO DEFENSOR. DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. PREJUÍZO 
NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO 
PARA A FIGURA DO HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS 
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CORRETA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA 
ARBITRADA PELO MAGISTRADO A QUO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO 
APELO, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. (AP. 0012353-
11.2010.805.0001-0. Relatora: Desª. Nágila Maria Sales Brito. Julgamento em 27/10/2011, Órgão 
Julgador: Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Publ.: 17/118/2012). (Grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE 
MENTAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE GEREM DÚVIDA QUANTO À 
INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 
CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Nos termos do art. 149, CPP, o Juiz determinará, de ofício, ou a requerimento, a realização 
de exame médico-legal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. 
Portanto, cabe ao magistrado, de forma discricionária, em decisão fundamentada, indeferir 
pedido nesse sentido, quando ausentes elementos que indiquem a necessidade da realização 
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de referido exame. (...). (APR 10 194 14 001427600 1 MG, Relator: Silas Vieira. Julgamento: 
26/05//2015, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 1ª Câmara Criminal, Publ.: 09/06/2015). 
(Grifou-se).

Portanto, à míngua de quaisquer elementos que coloquem em dúvida a higidez mental do réu, afigura-se correta 
a não realização de exame de insanidade mental no recorrente, não havendo que se falar em nulidade do feito por 
cerceamento de defesa.

III - MÉRITO
Ab initio, cumpre ressaltar que o Recorrente não se insurge quanto à autoria e materialidade delitivas, as quais 

restaram induvidosas, tanto é que sequer foram objeto de irresignação defensiva. A celeuma reside no quantum da 
condenação.

O Recorrente sustenta a ausência de elementos a justificarem o deslocamento da pena-base em direção à 
maior reprimenda. Insurge-se quanto ao fato de que a sua pena foi exasperada unicamente com base no argumento de 
premeditação do crime. Nesse ponto, afirma a ocorrência de bis in idem no julgado, haja vista que o crime foi qualificado 
pelo inciso IV do §2º, art. 121 do CP.

Afirma, ainda, ser o Apelante primário e gozar de bons antecedentes, “não sendo pessoa voltada para a senda 
criminosa, havendo, por mera eventualidade, praticado o homicídio narrado nos autos” (fl. 1.170).

Por fim, requer a aplicação da atenuante da confissão, na fixação da sua pena intermediária.

A – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAREM O DESLOCAMENTO DA PENA-
BASE EM DIREÇÃO À MAIOR REPRIMENDA

Do exame dos autos, observa-se que o Juiz Presidente, na Sentença de fls. 1.135-1.138, ao analisar as circunstâncias 
judiciais previstas no art. 59 do CP, assim fundamentou:

“Culpabilidade acentuada. O réu premeditou o crime, planejando criteriosamente a execução e a 
fuga. Prova disso é que todas as testemunhas ouvidas disseram que o acusado não tinha o costume 
de andar armado. Inclusive sua esposa, arrolada pela defesa e inquerida como informante, disse que 
sequer suspeitava que o acusado possuísse uma arma de fogo. Vários disparos foram efetuados, tudo feito 
para assegurar o resultado almejado. Há também elementos de prova que indicam que o veículo do réu 
foi encontrado a trinta quilômetros do local do crime (fls. 25/26).

Nesse sentido, entendo que o Juiz fundamentou com acerto a culpabilidade do ora Apelante. Com efeito, tal 
circunstância consiste no grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus 
de reprovação social de sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente.

Relativamente à culpabilidade, o jurista Euler Jansen4

Vê-se, portanto, que no caso dos autos, e diante do exame das provas produzidas, concluiu-se que o Apelante 
premeditou o crime, tanto é assim que, por ocasião dos fatos, estava com uma arma de fogo, sendo que não era de costume 
o mesmo andar armado, conforme relatos das testemunhas ouvidas, inclusive da própria esposa do Acusado. Dessa forma, 
torna inegável a premeditação do crime, o que enseja a aplicação desfavorável da circunstância em apreço, nada havendo 
a reformar da Sentença objurgada.

Quanto à alegação de bis in idem no julgado, na medida em que o crime foi qualificado pelo inciso IV do §2º, 
do art. 121 do CP, razão também não assiste ao Apelante.

Com efeito, o Magistrado procedeu acertadamente ao apreciar as circunstâncias do crime, considerando-as “graves, 
na medida em que foi empregado recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante veredito do Conselho de Sentença” 
(fl. 1.135).
4 Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 81/82.
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Sob esse aspecto, é importante esclarecer que basta apenas a presença de uma qualificadora para alterar a pena 
em abstrato prevista para determinado crime. No entanto, caso estejam presentes mais circunstâncias que qualifiquem o 
delito, estas devem ser valoradas na segunda fase de aplicação da pena (caso tenham previsão legal) ou, como é o caso dos 
autos, na fixação da pena-base, de acordo com a circunstância judicial que melhor guarde correspondência.

Nesse sentido inclina-se o entendimento dos Tribunais Superiores:

“(…) A jurisprudência desta Corte e do Colendo STF admite que, reconhecidas duas ou mais 
qualificadoras, uma enseje o tipo qualificado e a outra circunstância negativa, seja como 
agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial (…)”. (STJ, HC 70594/DF). 
(Grifou-se).

No caso em análise, o Magistrado já havia observado a qualificadora do motivo fútil, conforme reconhecida pelo 
Conselho de Sentença, para alterar a pena em abstrato do delito de homicídio.

Dessa forma, nada obsta que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz valore negativamente as circunstâncias 
do crime, pelo fato de o Apelante haver empregado recurso que dificultou a defesa da vítima. Sendo assim, a medida 
adotada implicou na necessidade de exasperação da pena base, espelhada pela maior gravidade do “modus operandi” do 
Acusado.

 Aliás, sobre as circunstâncias do crime, leciona o ilustre doutrinador Rogério Sanches Cunha5 (JANSEN, 2009, 
pp. 81-82).

“Exige do magistrado a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo ‘modus 
operandi’ do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente 
com a vítima, os instrumentos utilizados para a prática delituosa etc” (CUNHA, 2016, p. 418). 
(grifou-se).

Por fim, no tocante à tese da defesa de ser o Apelante primário e gozar de bons antecedentes, tais fatos, por si 
sós, não garantem a redução da reprimenda imposta.

Com efeito, a pena base mínima somente deve socorrer o sentenciado quando todas as circunstâncias judiciais 
lhe forem favoráveis, mas a presença de apenas uma, valorada negativamente, já autoriza o seu afastamento do mínimo 
legalmente previsto. Aliás, assim vem decidindo os Tribunais pátrios. Senão, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – TENTATIVA – 
RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – PENA-BASE – 
FIXAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA 
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE E BONS 
ANTECEDENTES DOS ACUSADOS – IRRELEVÂNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – 
RECONHECIMENTO – DELAÇÃO PREMIADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO.
-O delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, 
possuidor da ‘res’ subtraída. Assim, evidenciada a inversão da posse, após cessada a violência/grave 
ameaça, inviável o reconhecimento da modalidade tentada do roubo.
- A primariedade e bons antecedentes dos acusados, por si sós, não autorizam a fixação 
da reprimenda básica no patamar mínimo previsto, quando existem outras circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, como no caso em apreço, em que a fixação da sanção básica ultrapassou 
o patamar mínimo estabelecido em lei, em razão da culpabilidade extremada dos réus, além das 
circunstâncias e conseqüências do delito. (APR 10621130016002001 MG, Rel. Beatriz Pinheiro 
Caires. Julgamento: 28/08/2014. 2ª Câmara Criminal. Publ.: 08/09/2014). (grifou-se).

5 CUNHA, R. S. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120). Salvador: Jus PODIVM, vol. Único,  4. ed. rev. ampl.e atual, 2016.
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B - DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FIXAÇÃO DA SUA PENA INTERMEDIÁRIA
Não prospera a tese defensiva de que o sentenciante a quo não aplicou a atenuante da confissão do Apelante, “a 

contento”, na segunda fase do sistema dosimétrico.
Ora, o Douto Magistrado de 1º Grau, ao tratar do assunto, assim dispôs (fl. 1.136):

“Foram sustentadas em plenário a confissão do réu (inclusive como matéria de acusação) e o fato da 
vítima ser um senhor de mais de setenta anos na época dos fatos, o que procede, eis que à fl. 68 temos 
prova válida, na forma da lei civil, que o ofendido nasceu em 6/03/1933, tendo portanto sessenta e 
seis anos completos à época dos fatos.
Entendo, assim, que a atenuante do art. 65, II, letra “d”, do CP, deve ser compensada com a agravante 
do art. 61, II, letra “g”, também do CP, mantendo-se então intacta a pena de 18 (dezoito) anos de 
reclusão, que torno definitiva, por não existirem causas de aumento ou de diminuição”.

Nesta senda, agiu com acerto o Juiz a quo ao compensar a atenuante da confissão espontânea e a agravante 
pelo cometimento do delito contra maior de 60 anos de idade. Aliás, esse é o entendimento que vem prevalecendo nos 
Tribunais pátrios. Vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS 
– ADEQUAÇÃO DA PENA FIXADA – REDIMENSIONAMENTO – NECESSIDADE – 
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE 
DELITO PRATICADO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – COMPENSAÇÃO – SENTENÇA 
REFORMADA PARCIALMENTE. A prática pelos acusados da conduta descrita no art. 157, § 2º, 
I, do CP está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas 
produzidas durante a instrução processual. Diante da constatação de indevida valoração de alguns dos 
vetores judiciais do art. 59, do CP, de rigor o redimensionamento da pena-base, a qual deverá ser fixada 
no patamar mínimo legal se não houver circunstâncias que justifiquem a sua exasperação. Existindo 
agravante de delito praticado contra maior de 60 anos e atenuante da confissão espontânea, 
impõe-se a compensação. (TJ-MG – APR: 10145140027551001 MG, Relator: Wanderley 
Paiva, Data de Julgamento: 15/03/2016, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data 
de Publicação: 22/03/2016). (grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL Roubo circunstanciado (Art. 157, § 2º, I, II e V, do CP) PLEITO DE 
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA Impossibilidade Pena-base fixada no mínimo legal. Mantida 
a compensação da atenuante da confissão com a agravante de ter sido o delito praticado 
contra maior de 60 anos. Mantida a majoração em 3/8 pelas três causas de aumento. Adequada 
exasperação em 1/5 pelo concurso formal, pois três os patrimônios jurídicos lesionados. Regime inicial 
fechado, único compatível com a ousadia e censurabilidade da conduta do acusado Recurso não 
provido. (TJ-SP – APL: 00715919320088260114 SP 0071591-93.2008.8.26.0114, Relator: 
Camilo Léllis, Data de Julgamento: 30/01/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de 
Publicação: 03/02/2014). (grifou-se).

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA
O Conselho de Sentença condenou o Acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo 

o Magistrado a quo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, por considerar como negativas as circunstâncias 
judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime.
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A) 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 06 (seis) anos acima do mínimo legal, o que corresponde, em tese, a 03 (três) anos para cada circunstância 
judicial, fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não obstante, ensina Ricardo Augusto Schmitt

“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. Nesse sentido, e conforme já restou explicitado 
alhures, foram consideradas, desfavoravelmente, duas das circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as 
circunstâncias do crime. Destarte, somando-se ao mínimo legal de 12 (doze) anos, corrijo de ofício a pena base para 16 
(dezesseis) anos e 06(seis) meses de reclusão.

B) Segunda Fase
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, (art. 65, III, “d”, do CP), tendo o MM. 

Juiz singular compensado, de forma escorreita, a referida atenuante com a agravante de a vítima ser maior de 60 (sessenta) 
anos na época dos fatos. Dessa forma, entendendo como acertada tal compensação, mantém-se a pena intermediária em 
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

C) Terceira Fase
Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda 

em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, 
alínea “a”, do CP.

V – 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, tendo em vista a ausência de dados fidedignos nos autos, restando ao MM. 
Juiz da Vara de Execução Penal à análise desta matéria.

VI – PREQUESTIONAMENTO
Com relação ao prequestionamento dos arts. 59 do CP e art. 149 e seus parágrafos 1º e 2º, e art. 152 e seus 

parágrafos 1º e 2º, ambos do CPP, na forma suscitada pelo Apelante, bem assim do art. 593, I, do CPP e 5º, LIV, da 
CF/88, realizado pelo Ministério Público, cabe assinalar que o posicionamento constante do presente decisum decorre 
da interpretação feita pela Relatora, ao apreciar as matérias postas em discussão, não estando obrigada a fazer referência 
expressa aos dispositivos suscitados pelas partes.

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

Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e, de ofício, 
redimensionar a pena aplicada, tornando-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime 
inicial fechado, mantendo-se a sentença hostilizada em seus demais aspectos.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000495-08.2012.8.05.0261, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, JULGADO EM 09/03/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA 
BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR 
DATIVO. REGULARIDADE DA NOMEAÇÃO DO ADVOGADO RECORRIDO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ESTADO DA BAHIA REPRESENTADO 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE 
REJEITADA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA A 
TÍTULO DE HONORÁRIOS, CONSIDERADO O TRABALHO DESEMPENHADO 
PELO DEFENSOR DATIVO. ART. 22 § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. APELO IMPROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME.
Não sendo caso de deferimento de “assistência judiciária gratuita”, não incide o art. 5º, § 1º, 
da Lei nº 1.060/1950. Réu que não atendeu a regular citação pessoal. Nomeação de Defensor 
Dativo efetuada, regularmente, na forma do art. 396-A, § 2º, do CPP.
Estado da Bahia representado, no feito de origem, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, 
autor da ação penal pública em referência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Atuação profissional do Defensor Dativo recorrido que correspondeu, integralmente, às duas fases 
do procedimento do Tribunal do Júri, por mais de 03 (três) anos, de 27 de março de 2013 (data 
da nomeação) a 25 de agosto de 2016 (julgamento pelo Tribunal do Júri).
Sentenciado que teve fixado o mínimo da penalidade cominada ao delito de homicídio qualificado 
tentado (quatro anos de reclusão, em regime “aberto e domiciliar”), bem como concedido o direito 
de recorrer em liberdade
Proporcionalidade entre o trabalho realizado pelo Defensor recorrido e a importância de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), estipulada na sentença a título de honorários, na forma do art. 22, 
§ 2º, Lei nº 8.906/1994 (“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados 
por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da 
questão […].”).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000495-08.2012.8.05.0261, da Comarca de 
Tucano, em que figura como apelante o Estado da Bahia, e, como apelado, Dr. Antônio Gonçalves dos Santos (OAB/BA 
nº 18.855).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as questões preliminares, e, no mérito, negar provimento ao apelo do Estado da 
Bahia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, por decisão unânime.
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RELATÓRIO

O sentenciado Argemiro Sena de Miranda, foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 
2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Ramalho 
Pessoa de Andrade Campos Neto, aplicado a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, diminuída de 
2/3 (dois terços), pela tentativa, para 04 (quatro) anos de reclusão, penalidade tornada definitiva por inexistirem outras 
circunstâncias a serem consideradas, fixado o regime “aberto e domiciliar” para cumprimento da pena e concedido o direito 
de recorrer em liberdade (fls. 131 a 133). Sentença publicada na sessão de julgamento, ocorrida em 25 de agosto de 2016 
(fls. 136/137).

O Estado da Bahia interpôs apelo, por intermédio do ilustre Procurador do Estado, Dr. Ricardo José Costa 
Villaça, pugnando pela nulidade da sentença na parte em condenou ao pagamento de honorários ao Defensor Dativo, 
porque o mencionado Ente Público não teria sido parte no processo, e, bem assim, porque violado o art. 5º, § 1º, da Lei 
nº 1.060/1950. Requer, por fim, alternativamente, redução do montante fixado na sentença a título de honorários (fls. 
141 a 145).

Em contrarrazões, o Advogado recorrido pugnou pelo improvimento do apelo (fls. 148 a 150).
No parecer de fls. 154 a 156, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, manifestou-se, 

também, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso tempestivo, encontrando-se presentes os demais pressupostos e fundamentos para seu 
julgamento de mérito, que deve ser pelo improvimento, conforme as seguintes razões:

O caso concreto não consiste no deferimento de pedido de “assistência judiciária gratuita”, razão porque não 
incide o art. 5º, § 1º, da Lei nº 1.060/1950, mas nomeação, pelo Juiz, de Defensor Dativo, dada a omissão do então réu 
ao chamamento processual através da citação (fls. 48/49), na forma do art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, 
incluído pela Lei nº 11.719/2008 (“Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 
o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”).

Preliminar de nulidade rejeitada.
Quanto à insurgência do Estado da Bahia contra a sua condenação ao pagamento de honorários ao Defensor 

Dativo, Dr. Antônio Gonçalves dos Santos, considera-se que o mencionado Ente Público encontrava-se representado, 
na ação penal de origem, pelo Ministério Público, constatando-se, também, que lhe foram garantidos defesa ampla e 
contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, consoante os seguintes precedentes – 
elaborados sobre o texto do antigo Código de Processo Civil:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE FIXA 
HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A sentença penal que 
fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência 
de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título 
executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC. 2. É 
vedada, em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba honorária, sob 
pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte, em casos semelhantes, 
tem afastado a suscitada violação ao art. 472 do CPC, pelos seguintes motivos: A uma, porque “a 
condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor 
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da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório ao réu”. A duas, porque “há expressa previsão no art. 22, § 1º, da 
Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da 
verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.” 
(AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2013). 
4. Agravo regimental improvido.” (grifo ausente no original) (STJ – Primeira Turma, AgRg no 
REsp nº 1.404.360/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.11.2013, DJe 28.11.2013).

“PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 472 DO 
CPC. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a sentença proferida em processo-crime transitada 
em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui, nos termos do 
disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC, título executivo líquido, certo e exigível. 
Logo, impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença 
transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O STJ entende que não se configura 
violação do art. 472 do CPC em caso de execução de título judicial que arbitra verba honorária em 
favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo. Isso porque “a condenação em honorários (para 
defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável 
pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao 
réu”. E também porque “há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), 
que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade 
de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.” (grifo ausente no original) (REsp 
893.342/ES, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ de 2.4.07). 3. Agravo Regimental 
não provido.” (STJ – Segunda Turma, AgRg no REsp nº 1.365.166/ES, Rel. Min, Herman 
Benjamin, j. 16.04.2013, DJe 08.05.2013).

Preliminar de nulidade rejeitada.
Em relação ao mérito, quanto ao montante dos honorários fixados na sentença, verifica-se o seguinte:
Após a regular citação pessoal do réu Argemiro Sena de Miranda no feito de origem, em 06 de março de 2013, e 

a constatação da sua inércia quanto ao chamamento processual (fls. 48/49), foi nomeado Defensor Dativo o Advogado 
recorrido, Dr. Antônio Gonçalves dos Santos, por decisão do Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tadeu Ribeiro de Vianna 
Bandeira, datada de 27 de março de 2013 (fl. 50).

A partir de então, o Defensor Dativo apresentou defesa preliminar, inclusive com rol de testemunhas (fls. 52 e 
verso), compareceu às 02 (duas) audiências de instrução e julgamento, realizadas em 17 de dezembro de 2013 (fl. 74) e 
14 de janeiro de 2014 (fls. 80/81), tendo assistido o réu durante a tomada dos depoimentos testemunhais, bem como à 
qualificação e interrogatório.

Na segunda fase do procedimento, no Plenário do Tribunal do Júri, que teve lugar na data de 25 de agosto de 
2016, o Defensor Dativo recorrido, Dr. Antônio Gonçalves dos Santos, acompanhou a ouvida de duas testemunhas, e a 
qualificação e interrogatório do réu sentenciado (fls. 121 a 125). Nos debates orais, pugnou pela tese de absolvição, com 
pedidos alternativos de desclassificação para tentativa de homicídio, ou, ainda, para o tipo penal do delito de homicídio 
privilegiado (fl. 127).

Ressalta-se, por fim, que o réu Argemiro Sena de Miranda foi condenado à penalidade de 04 (quatro) anos de 
reclusão, em regime “aberto e domiciliar”, e teve concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 131 a 133).

Conclui-se que a atuação do Defensor Dativo recorrido, Dr. Antônio Gonçalves dos Santos, desenvolveu-se por 
todo o procedimento do Tribunal do Júri, composto de duas fases, verificando-se que o réu Argemiro Sena de Miranda, 
embora condenado como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, ambos do Código Penal, teve fixado o mínimo 
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da penalidade cominada ao citado delito, de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime “aberto e domiciliar”, bem como 
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 131 a 133).

Além de diligente a atuação profissional do Defensor Dativo recorrido, verifica-se que estendeu-se por mais de 
03 (três) anos, a saber, de 27 de março de 2013, data da sua nomeação, a 25 de agosto de 2016, quando realizado o 
julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sendo assim, é imperativa a conclusão de que foi proporcional ao trabalho realizado, a importância de R$ 8.000,00 
(oito mil reais), estipulada a título de honorários advocatícios na respeitável sentença recorrida, na forma do art. 22, § 2º, 
Lei nº 8.906/1994 (“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão […].”).

Do exposto, nega-se provimento ao apelo do Estado da Bahia, por decisão unânime.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006461-20.2014.8.05.0248, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS, JULGADO EM 20/04/2017.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO 
PELO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO RECURSAL DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCABIMENTO. 
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PARA O CRIME IMPUTADO NA SENTENÇA. 
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O 
MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTO 
INTRÍNSECO DO TIPO PENAL. PENA ALTERADA PARA O PATAMAR MÍNIMO 
E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A 
SUSPENSÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 
REFORMADA.
I. Trata-se de Apelação interposta pelo réu, Leonardo Bispo dos Santos, contra sentença 
proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou como incurso nas 
penas do art. 129, §9º, do CP (violência doméstica).  Isto sucede porque, em 27 de julho 
de 2014, por volta das 19h, teria o Apelante agredido fisicamente sua ex-companheira, Ana 
Paula Correia da Silva, quando empurrou o portão da residência contra ela, causando-lhe 
lesões no braço e pescoço. Diante deste fato, o Juízo de piso, em decisão contida às fls. 
41/43, imputou ao Apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto; não 
converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, devido ao crime ter sido 
cometido mediante violência à pessoa; mas suspendeu a execução da pena pelo período de 
02 (dois) anos, impondo ao Apelante as obrigações de prestar serviço à comunidade pelo 
prazo de 06 (seis) meses e de comparecer trimestralmente, durante o período de prova, em 
Juízo, para informar suas atividades, além da vedação de mudar de residência sem prévia 
comunicação.
II. Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, com as razões contidas às fls. 47/52 e 
documentos de subsídio de fls. 53/62, pleiteando a desclassificação do delito para o previsto 
no art. 129, §6º, do CP (lesão corporal culposa) ou, subsidiariamente, a fixação da pena-
base no mínimo legal.
III. O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 63/67, rechaçando a tese defensiva 
e requerendo a manutenção da sentença incólume. Por sua vez, a Douta Procuradoria de 
Justiça opinou, às fls. 71/77, pelo provimento parcial do apelo, para redimensionar a pena 
basilar do crime estipulado no art. 129, §9º, do CP (violência doméstica), para fixá-la no 
mínimo legal.
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IV. A despeito dos argumentos laçados nas razões recursais, o pleito desclassificatório não 
merece guarida. Decerto, há provas robustamente precisas nos autos que consubstanciam 
a condenação do Apelante no crime de violência doméstica, como feito na sentença. Nessa 
senda, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais 
contido à fl. 19, que atestou que a vítima sofreu hematoma traumático em braço esquerdo, 
bem como nos ombros direito e esquerdo. Por sua vez, a autoria encontra-se evidenciada 
pelas declarações da vítima (fl. 08 e 30), que foram corroboradas pelos depoimentos 
testemunhais (fl. 31), os quais deixam claro que, ao contrário do que tenta fazer crer o 
Apelante, a sua conduta não foi culposa, visto que as lesões acarretadas na vítima não foram 
provocadas por mero descuido, mas sim intencionalmente. Ademais, sabe-se que, nos 
crimes cometidos em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha destaque 
e especial relevância, mormente quando coesa e harmônica com as demais provas lastreada 
nos autos, como ocorre no presente feito. Precedentes jurisprudenciais. Sendo assim, o 
pleito desclassificatório deve ser rechaçado.
V. Assiste razão, contudo, ao Apelante no que tange ao seu pleito subsidiário de 
redimensionamento da pena para fixá-la no mínimo legal. Decerto, da leitura atenta da 
sentença contida às fls. 41/43, observa-se que o Ilustre magistrado a quo exasperou a pena-
base, por considerar a culpabilidade do Apelante prejudicial, sob a seguinte fundamentação: 
“a culpabilidade do réu é grave, tendo em vista a sua frieza na prática do crime, valendo-
se de sua superioridade física para praticar lesões na vítima”. No entanto, o argumento 
utilizado pelo Nobre Julgador já constitui elemento integrador do tipo penal e, por isso, 
já foi considerado pelo legislador quando fixou os patamares da penalidade do crime em 
comento. Destarte, não poderia o julgador considerar a superioridade física do Apelante, 
como forma de induzir a vulnerabilidade da vítima, pois essa vulnerabilidade já é presumida 
nos crimes de violência doméstica, e se for valorada na dosimetria da pena, realmente incorre 
em bis in idem. Ademais, é de bom alvitre ressaltar, que a culpabilidade é a reprovação social 
que o crime e o seu autor merecem, não podendo ser confundida com dolo ou culpa, como 
feito indevidamente na sentença. Dessa forma, por inexistir nos autos provas e motivos que 
justifiquem a reprovação das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, a pena-
base deve ser fixada no mínimo legal, que é de 03 (três) meses de detenção, tornando-se 
definitiva por não haver agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem 
aplicadas. Ex positis, redimensiona-se a pena do Apelante, pelo crime previsto no art. 129, 
§9º, do CP (violência doméstica), para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
VI. Como acertadamente informado pelo Juízo de piso, em face do crime ter sido cometido 
com violência, torna-se inviável converter a pena privativa de liberdade em restritiva de 
direito, já que vai de encontro ao quanto previsto no art. 44, I, do CP.
VII. Como salientado na sentença, é cabível, todavia, a suspensão da pena, em razão do 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 77 do CP. No que 
tange a análise das condições a serem cumpridas pelo Apelante em virtude do sursi, observo 
que o Juízo de piso indevidamente determinou como uma dessas condições, a prestação 
do serviço à comunidade, em que pese à pena fixada na sentença não tenha sido superior 
a 06 (seis) meses, como é exigido pelo art. 46, caput, do CP. Sendo assim, considerando 
que a prestação de serviço à comunidade pressupõe pena superior a seis meses (art. 46 do 
CP), o que não é o caso dos autos, substituo-a pela limitação de final de semana, durante 
o período que fora fixado para a pena privativa de liberdade (ora suspensa), de 03 (três) 
meses. Ademais, mantenho as outras condições por considerá-las adequadas à espécie, 
devendo o Apelante comparecer, mensalmente, ao Juízo, para informar suas atividades e 
não poderá mudar de residência sem fazer prévia comunicação. A forma de cumprimento 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

124

de tais condições pelo Apelante e sua fiscalização, devem ser feitas pelo Juízo da Execução, 
com esteio no art. 66, V, “a”, da Lei nº. 7.210/84.
VIII. Sentença reformada para redimensionar a pena imputada ao Apelante, em razão do 
crime previsto no art. 129, §9º, do CP (violência doméstica), para 03 (três) meses de detenção, 
suspendendo a sua execução, com fulcro no art. 77 do CP, mediante o cumprimento das 
seguintes condições: (a) limitação de final de semana; (b) comparecimento mensal em Juízo 
para informar sobre suas atividades; (c) vedação a mudança de residência sem comunicar 
previamente ao Juízo
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO 
PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso de Apelação nº. 0006461-20.2014.8.05.0248, 
oriundo da Comarca de Serrinha/BA, que tem como Apelante, LEONARDO BISPO DOS SANTOS, e Apelado, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, à unanimidade, em CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, 
para redimensionar a pena imputada ao Apelante, em razão do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (violência doméstica), 
para 03 (três) meses de detenção, suspendendo a sua execução, com fulcro no art. 77 do CP, mediante o cumprimento 
das seguintes condições: (a) limitação de final de semana; (b) comparecimento mensal em Juízo para informar sobre suas 
atividades; (c) vedação a mudança de residência sem comunicar previamente ao Juízo, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo réu, LEONARDO BISPO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo 
MM. Juízo da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou como incurso nas penas do art. 129, §9º, do CP (violência 
doméstica).

Isto sucede porque, em 27 de julho de 2014, por volta das 19 h, teria o Apelante, em tese, agredido fisicamente 
sua ex-companheira, Ana Paula Correia da Silva, quando empurrou o portão da residência desta contra ela, causando-lhe 
lesões no braço e pescoço, atestadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais juntado à fl. 19.

Diante deste fato, o Juízo de piso, em decisão contida às fls. 41/43, imputou ao Apelante a pena de 06 (seis) meses 
de detenção, em regime aberto; não converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, devido ao crime ter 
sido cometido mediante violência à pessoa; mas suspendeu a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, impondo 
ao Apelante as obrigações de prestar serviço à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses e de comparecer trimestralmente, 
durante o período de prova, em Juízo, para informar suas atividades, além da vedação de mudar de residência sem 
comunicar.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, com as razões contidas às fls. 47/52 e documentos de subsídio 
de fls. 53/62, pleiteando a desclassificação do delito para o previsto no art. 129, §6º, do CP (lesão corporal culposa) ou, 
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls. 63/67, rechaçando a tese defensiva e requerendo 
a manutenção da sentença incólume.

Nesta instância ad quem, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer testilhado às fls. 71/77, opinando 
pelo provimento parcial do apelo, no sentido de redimensionar a pena basilar do crime estipulado no art. 129, §9º, do CP 
(violência doméstica), para fixá-la no mínimo legal.

Estando os autos prontos para julgamento, vieram-me conclusos.
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É o sucinto relatório.

VOTO
 
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta.
O Apelante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença contida às fls. 41/43, para que este Egrégio 

Tribunal desclassifique o crime para o qual ele foi condenado, previsto no art. 129, §9º, do CP (violência doméstica), para 
o delito para o articulado no art. 129, §6º, do CP (lesão corporal culposa).

Subsidiariamente, acaso não haja a desclassificação, o Apelante requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

I. DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
A defesa, no seu louvável afã de beneficiar o Apelante, suscita a tese de desclassificação do crime de violência 

doméstica para o crime de lesão corporal culposa.
A despeito dos argumentos esboçados, as provas carreadas aos autos ilidem totalmente a aludida pretensão, que se 

revela dissociada de todo o conjunto probante, inexistindo nos fólios elemento que a corrobore.
Decerto, há provas robustamente precisas que consubstanciam a condenação do Apelante no crime de violência 

doméstica.
Nessa senda, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais contido à fl. 

19, que atestou que a vítima sofreu hematoma traumático em braço esquerdo, bem como nos ombros direito e esquerdo.
Por sua vez, a autoria encontra-se evidenciada pelas declarações da vítima (fl. 08 e 30), que foram corroboradas 

pelos depoimentos testemunhais (fl. 31), vejamos:

“(...) que há um ano decidiu separar-se dele, já por causa de violências domésticas praticadas 
pelo mesmo; que ontem por volta de 19h, a declarante se encontrava na sua residência, quando 
o acusado chegou embriagado e começou a xingar a declarante e começou a forçar o portão da 
casa para entrar; que a declarante veio e segurou o portão; que ele empurrou o portão com força, 
tendo o portão batido contra a declarante e lhe provocado lesões no pescoço e no braço (...)”  
(Termo de Declarações da vítima, fl. 08).

“(...) que estava em casa com seu filho e esposa; que saiu de casa, que é vizinho da vítima; que 
ouviu um barulho e saiu, encontrando a vítima, que ela já estava no portão de casa, que é colado; 
que o acusado saiu louco com uma barra de ferro na mão e quase acertava o depoente; que 
depois ligou para a polícia e a polícia chegou; que depois o réu chamou o depoente e lhe pediu 
desculpas porque pensava que era outra pessoa que estava lá; que a vítima e a filha foram até a casa 
do depoente e estavam assustadas; que a vítima estava com o braço roxo e disse que tinha sido 
empressada no portão; que no dia seguinte, a vítima dormiu em casa, mas foi para a delegacia 
depois (...)” (Termo de Depoimento de João Paulo Lima Mota, fl. 31).

Como se observa, ao contrário do que tenta fazer crer o Apelante, a sua conduta não foi culposa, visto que as lesões 
acarretadas na vítima não foram provocadas por mero descuido, mas sim intencionalmente.

Desse modo, não há como acolher o pleito recursal desclassificatório, mesmo porque, tal pedido encontra-se 
isolado e sem amparo em nenhum elemento probatório constante nos fólios.  

Ademais, sabe-se que, nos crimes cometidos em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha 
destaque e especial relevância, mormente quando coesa e harmônica com as demais provas lastreada nos autos, como 
ocorre no presente feito.

O entendimento dos Tribunais Superiores é consolidado nesse sentido, conforme se infere dos seguintes arrestos, 
in verbis:
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PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 
211/STJ. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA. 
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  A possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo não foi alvo de deliberação 
pelo Tribunal Estadual, nem mesmo em sede de embargos de declaração, o que impede a análise 
do tema nesta Corte, ante o óbice da Súmula 211/STJ:  “Inadmissível recurso especial quanto à 
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 
a quo.” 2.   Ressalte-se, que, “mesmo as questões de ordem pública, apreciáveis   de   ofício   nas 
instâncias ordinárias, devem ser prequestionadas com vistas a viabilizar o recurso especial” (AgRg 
no REsp 1.441.776/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 
em 1º/3/2016, DJe 17/3/2016).
3.  A alteração do julgado, no sentido de absolver o acusado ou reconhecer que teria agido no 
seu legítimo direito de defesa, implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, 
providência inviável nesta sede recursal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.
4.  “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há 
testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância,  não  podendo ser desconsiderada, 
notadamente se está em consonância  com  os demais elementos de prova produzidos nos 
autos, exatamente  como  na espécie” (HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE 
ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -, QUINTA TURMA, julgado 
em 6/8/2015, DJe 18/8/2015).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 524.115/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.  REGISTROS FOTOGRÁFICOS E 
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.  AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA 
PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA 
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1.  As declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de polícia 
especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância ordinária, a justa causa para 
a deflagração da ação penal em desfavor do recorrente.
2.   Consoante entendimento   desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente  
doméstico  ou  familiar,  onde normalmente inexiste  testemunha,  a  palavra da vítima ganha 
especial relevo e, por  isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com 
outros elementos de convicção disponíveis nos autos.
Precedentes.
3.  Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de delito não pode obstar a 
persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, 
inclusive, ser realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)
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RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE 
NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS 
NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS 
“ANIQUILARIAM”. INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS 
SERIAM “DEGOLADAS”. ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO 
DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME 
DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE 
POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR 
E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA 
VERIFICADA.
PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO 
FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE 
PROVAS.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que o trancamento de ação penal pela via eleita 
é cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a 
manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.
2. No caso, além de não se verificar a manifesta ausência de indícios de autoria da prática do 
crime por parte do recorrente, o acolhimento da pretensão demandaria reexame de provas, 
inviável na via eleita.
3. Na fase inquisitorial, as vítimas foram uníssonas em asseverar que o recorrente e o corréu 
afirmaram que as “aniquilariam”, bem como fizeram gestos no sentido de que “degolariam” as 
ofendidas.
4. Não estando patente nos autos a manifesta ausência de justa causa para a ação penal, se os 
acusados praticaram, ou não, palavras ou gestos com o intuito de afirmarem que ceifariam a vida 
das vítimas, é questão que deverá ser examinada no decorrer da instrução criminal.
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente 
praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental 
relevância.
6. Evidenciado que a hipótese se amolda à prevista no art. 77, I, do Código de Processo Penal, 
que trata da continência por cumulação subjetiva, quando duas ou mais pessoas são acusadas 
da mesma infração, encontra-se justificada a manutenção da ação penal contra o recorrente no 
Juizado de Violência Doméstica.
7. Para alcançar conclusão no sentido da incompetência do Juizado de Violência Doméstica para 
processar e julgar os acusados, seria necessário reconhecer que não haveria vínculo familiar entre 
o corréu e as vítimas, pretensão que demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos 
autos, inviável na via eleita.
8. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
11/11/2014, DJe 01/12/2014)

Sendo assim, rejeito o pleito desclassificatório e mantenho a condenação do Apelante pelo crime insculpido no art. 
129, §9º, do CP (violência doméstica).

II – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
Subsidiariamente, o Apelante pleiteou a reforma da sentença hostilizada, para que a sua pena fosse redimensionada 

para o mínimo legal.
De fato, assiste razão ao Apelante.
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Decerto, da leitura atenta da sentença contida às fls. 41/43, observa-se que o Ilustre magistrado a quo exasperou a 
pena-base, por considerar a culpabilidade do Apelante prejudicial, sob a seguinte fundamentação: “a culpabilidade do réu é 
grave, tendo em vista a sua frieza na prática do crime, valendo-se de sua superioridade física para praticar lesões na vítima”.

No entanto, o argumento utilizado pelo Nobre Julgador já constitui elemento integrador do tipo penal e, por isso, 
já foi considerado pelo legislador quando fixou os patamares da penalidade do tipo em comento.

Destarte, não poderia o julgador considerar a superioridade física do Apelante, como forma de induzir a 
vulnerabilidade da vítima, pois essa vulnerabilidade já é presumida nos crimes de violência doméstica, e se for valorada na 
dosimetria da pena, realmente incorre em bis in idem.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar, que a culpabilidade é a reprovação social que o crime e o seu autor merecem, 
não podendo ser confundida com dolo ou culpa, como feito indevidamente na sentença.

Sendo assim, por inexistir nos autos provas e motivos que justifiquem a reprovação das circunstâncias judiciais 
elencadas no art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, que é de 03 (três) meses de detenção, tornando-se 
definitiva por não haver agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

Com base em todo o exposto, redimensiono a pena imputada ao Apelante, pelo crime previsto no art. 129, §9º, 
do CP (violência doméstica), para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Como acertadamente informado pelo Juízo de piso, em face do crime ter sido cometido com violência, torna-se 
inviável converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, já que vai de encontro ao quanto previsto no art. 
44, I, do CP, cujo enunciado segue abaixo transcrito, literis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:  
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II – o réu não for reincidente em crime doloso;  (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.  (Redação dada pela Lei nº 
9.714, de 1998)

Como salientado na sentença, é cabível, todavia, a suspensão da pena, em razão do preenchimento dos requisitos 
objetivos e subjetivos elencados no art. 77 do CP, que assim dispõe:

Requisitos da suspensão da pena
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, 
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e 
as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.  (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2o  A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, 
por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde 
justifiquem a suspensão.  (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Desta feita, suspendo a execução da pena imposta ao Apelante, pelo período de 02 (dois anos).
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No que tange a análise das condições a serem cumpridas pelo Apelante em virtude do sursi, observo que o Juízo 
de piso indevidamente determinou como uma das condições, a prestação do serviço à comunidade, em que pese a pena 
fixada na sentença não tenha sido superior a 06 (seis) meses, como é exigido pelo art. 46, caput, do CP, vejamos:

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às 
condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos, como o presente, no sentido de substituir a prestação 
de serviço à comunidade, indevidamente imposta, pela limitação do final de semana, conforme se infere do seguinte 
precedente:

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À COMUNIDADE POR 1 (UM) ANO. ACUSADA CONDENADA À PENA DE 1 (UM) 
MÊS DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO 
CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE 
SEMANA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ainda que inexista nulidade na ausência de exame do tema pela autoridade apontada como 
coatora, o que também impediria este Sodalício de se manifestar sobre a questão, sob pena de 
incidir em indevida supressão de instância, verifica-se a existência de ilegalidade manifesta, 
passível de ser corrigida por meio da concessão da ordem de ofício.
2. A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 76 do Código Penal, tem como 
condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, consoante 
se depreende do artigo 78 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, remete ao artigo 46 do 
Estatuto Repressivo, que estabelece que a prestação de serviços à comunidade “é aplicável às 
condenações superiores a seis meses de privação de liberdade”.
3. No caso dos autos, a paciente foi condenada à pena de 1 (um) mês de detenção, o que 
revela a impossibilidade de que lhe seja imposta a prestação de serviços à comunidade 
como condição do sursis, já que sua sanção imposta foi inferior à 6 (seis) meses de privação 
de liberdade 4. A prestação de serviços à comunidade, na espécie, se mostra mais gravosa 
até mesmo do que o cumprimento da reprimenda detentiva pela paciente, tratando-se de 
medida desproporcional, e que não atende às finalidades da suspensão condicional da pena.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prestação de 
serviços à comunidade pela limitação de final de semana como condição da suspensão da 
pena imposta à paciente.
(HC 307.103/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, 
DJe 25/03/2015)

Sendo assim, considerando que a prestação de serviço à comunidade pressupõe pena superior a seis meses (art. 46 
do CP), o que não é o caso dos autos, substituo-a pela limitação de final de semana, durante o período que fora fixado para 
a pena privativa de liberdade (ora suspensa), de 03 (três) meses.

Ademais, mantenho as outras condições por considerá-las adequadas à espécie, devendo o Apelante comparecer, 
mensalmente, ao Juízo, para informar suas atividades e não poderá mudar de residência sem fazer prévia comunicação.

A forma de cumprimento de tais condições pelo Apelante e sua fiscalização, devem ser feitas pelo Juízo da Execução, 
com esteio no art. 66, V, “a”, da Lei nº. 7.210/84, que assim preconiza:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
V - determinar:
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a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

III – CONCLUSÃO
Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para 

redimensionar a pena imputada ao Apelante, em razão do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (violência doméstica), 
para 03 (três) meses de detenção, suspendendo a sua execução, com fulcro no art. 77 do CP, mediante o cumprimento 
das seguintes condições: (a) limitação de final de semana; (b) comparecimento mensal em Juízo para informar sobre suas 
atividades; (c) vedação a mudança de residência sem comunicar previamente ao Juízo.

A forma de cumprimento de tais condições e sua fiscalização deve ser feita pelo Juízo da Execução, com esteio no 
art. 66, V, “a”, da Lei nº. 7.210/84.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000853-63.2014.8.05.0176, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. LUIZ FERNANDO LIMA, JULGADO EM 08/08/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ART. 213, 
§1º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006.  
ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DO 
CRIME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO 
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Narra a denúncia que no dia 26 de maio de 2014, por volta das 20hs, o ora apelado 
adentrou a casa da vítima G. S. C, pela porta dos fundos, chamando-a para que o 
acompanhasse. Que, tendo sido recusado seu pedido, o mesmo se apossou de uma faca de 
cozinha e, mediante graves ameaças, arrastou a vítima pelo quintal até adentrarem em 
uma residência abandonada, local onde, mediante constantes atos de violência e novas 
ameaças, obrigou a vítima a manter relações sexuais consigo.
2. Da análise dos autos, verifica-se que, embora não se questione a ocorrência da relação 
sexual, não há elementos que evidenciem ter o apelado agido contra a vontade de G. S. 
C.
3. A oscilação das versões da vítima traz certa insegurança, o que não é aceitável em um 
processo criminal.
4. Com relação à materialidade delitiva, não houve comprovação, devido à ausência de 
desvirginamento, vez que G. S. C. era sexualmente ativa. Já o murro na boca que levou, 
restou devidamente comprovado, conforme Laudo acostado às fls. 44/45 (“hematoma 
em mucosa de lábio superior à esquerda.”).
5. Ressalta-se que, neste caso, não se pode deixar de considerar o relacionamento 
amoroso da suposta vítima com o recorrido, já que desde muito cedo namoram, relação 
da qual foi gerada um filho.
6. Parecer ministerial opinando pelo improvimento do apelo.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

 
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000853-63.2014.805.0176, da 
Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, sendo apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e apelado J. S.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o 
fazem, pelas razões adiante expendidas.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 162/169, acrescentando que J. S. foi absolvido da acusação da prática 
criminosa prevista no art. 213, §1º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação (fls. 176/184).
Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, a fim de que Jefesson dos Santos, ora 

apelado, seja condenado pelo crime de estupro (art. 213, §1º, do Código Penal).
Nesse contexto, sustentou que “as declarações da vítima, ao contrário do que diz a sentença, são uníssonas, desde 

o primeiro momento da sua oitiva, negando ter aceito a relação sexual praticada com o réu.” (sic. fl. 183)
Contrarrazões da Defesa, às fls. 186/197, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade na apresentação das 

razões recursais. No mérito, refutou as alegações do apelante, postulando pelo improvimento do apelo, para que a sentença 
absolutória seja mantida em todos os seus termos.

Submetidos os autos ao crivo do ilustre Procurador de Justiça Aderbal Simões Barreto, às fls. 240/243, opinou pelo 
conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença de absolvição seja mantida.

É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do Recurso

VOTO

Narra a denúncia que no dia 26 de maio de 2014, por volta das 20hs, o ora apelado adentrou a casa da vítima  
G. S. C., pela porta dos fundos, chamando-a para que o acompanhasse. Que, tendo sido recusado seu pedido, o mesmo 
se apossou de uma faca de cozinha e, mediante graves ameaças, arrastou a vítima pelo quintal até adentrarem em uma 
residência abandonada, local onde, mediante constantes atos de violência e novas ameaças, obrigou a vítima a manter 
relações sexuais consigo.

Segundo a exordial, o recorrido e a vítima conviveram maritalmente durante dois anos, relação da qual foi gerada 
um filho. Que o casal encontrava-se separado há cerca de 04 (quatro) meses da data dos fatos, devido a ocorrência de 
brigas, ameaças e agressões praticadas pelo apelado.

Assim, J. S. foi denunciado como incurso nas penas do art. 213, §1º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 
11.340/2006.

Na sentença, a magistrada, em face do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo, julgou 
improcedente a denúncia, absolvendo J. S.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO
O Ministério Público busca a condenação de J. S. pelo crime de estupro, alegando que a sentença encontra-se 

desprovida de fundamentos capazes de elidir a sua culpabilidade, acrescentando, ainda, que a vítima desde o primeiro 
momento da sua oitiva, negou ter aceitado a relação sexual.  

Entretanto, não há razão para qualquer reforma, senão vejamos.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso, ao contrário do asseverado pela Defesa, é tempestivo.
A intimação do Ministério Público foi realizada no dia 07.10.2014 (fl. 172). O recurso foi interposto no dia 

08.10.2014 (fl. 173), ou seja, dentro do quinquídio legal. Acrescente-se que o recurso foi recebido no dia 08.10.2014 (fl. 
174); que os autos foram entregues para apresentação das razões recursais no dia 29.09.2015, tendo sido devolvidos no 
dia 30.09.2015 (fl. 175).

Portanto, conheço do recurso, vez que tempestivo.
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Da análise dos autos, verifica-se que, embora não se questione a ocorrência da relação sexual, não há elementos 
que evidenciem ter o apelado agido contra a vontade de G. S. C.

A prova colhida, sob o crivo do contraditório, revela-se insuficiente para embasar um decreto condenatório pelo 
crime de estupro, uma vez que a própria ofendida afirmou que “se considera um pouco obcecada pelo réu; (…); QUE 
por várias vezes a depoente e o réu brigaram por ciúmes e depois mantiveram relações sexuais;...” (sic. fl. 139)

Em que pese a vítima tenha, na delegacia (fls. 14/16) e em juízo (fls. 109/110 e 139/140), dito que o apelado a 
teria, por meio de grave ameaça, obrigado a manter com ele relação sexual, posteriormente declarou que:

“MANTEVE RELAÇÕES SEXUAIS COM J. S. seu ex-companheiro, MEDIANTE 
CONSENTIMENTO DA PRIMEIRA QUALIFICADA NESTE DOCUMENTO. Sendo 
assim, afirma definitivamente que NÃO FOI VÍTIMA DE ESTUPRO e que a pretensão 
acusatória do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA no tocante ao crime aqui 
mencionado NÃO CORRESPONDE à REALIDADE DOS FATOS.”  (sic. fl. 129).

Em seguida, a suposta vítima declarou perante a ilustre Promotora de Justiça:

“que confirma toda a versão contada perante a Juíza; que, na verdade, ficou com pena da mãe 
do acusado e, por esta razão não tem interesse em prosseguir no processo, mas que os fatos 
efetivamente aconteceram; (...); que não tem interesse em prosseguir no processo, caso lhe 
fosse facultada tal vontade;...” (sic. fl. 135)

Como bem assinalou a magistrada sentenciante, a oscilação das versões da vítima traz certa insegurança, o que não 
é aceitável em um processo criminal.

Por sua vez, o apelado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que manteve relações sexuais com 
sua ex-companheira, entretanto, negou que foi sem o consentimento desta:

“...; Que manteve relação sexual com G. no quarto dela, permanecendo mais de uma hora dentro 
da casa de G.;...” (fl. 18)
“...; QUE no dia dos fatos manteve relação sexual com a vítima;...” (fl. 125)

Nesse contexto, as declarações prestadas na fase judicial pela Sra. A. J. S. mãe da suposta vítima, também trazem 
dúvidas da ocorrência do estupro, senão vejamos:

“...; QUE a depoente foi a delegacia registrar queixa contra o acusado, porque G. disse-lhe que J. 
tinha proferido ameaça contra ela e contra a própria depoente; QUE quando chegou a delegacia 
foi que G. contou todo o ocorrido; (...); QUE a depoente batia em G. para que esta não se 
encontrasse com J., pois era muito nova; (…); QUE G. dá muito trabalho a depoente em 
decorrência do relacionamento que mantém com J.; QUE G. tem uma obsessão braba por J.; 
QUE a depoente questionou por muitas vezes G. sobre a veracidade sobre a acusação de 
estupro e esta sempre respondia “mainha com os exames a senhora vai ver.” (sic. fls. 107/108)

Ora, diante dessas declarações não pode ser descartado o fato de que G. S. C. podia temer ser repreendida por sua 
genitora, razão pela qual, entendeu por bem falar que teria sido forçada a manter relações com o recorrido.

Lado outro, com relação à materialidade delitiva, não houve comprovação, devido a ausência de desvirginamento, 
vez que G. S. C. era sexualmente ativa. Já o murro na boca que levou, restou devidamente comprovado, conforme Laudo 
acostado às fls. 44/45 (“hematoma em mucosa de lábio superior à esquerda.”).
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Vislumbro, assim, que não há prova segura da prática do estupro pelo apelado, devendo-se aplicar, portanto, o 
princípio do in dubio pro reo.

Por fim, ressalta-se que, neste caso, não se pode deixar de considerar o relacionamento amoroso da suposta vítima 
com o recorrido, já que desde muito cedo namoram, relação da qual foi gerada um filho.

Desse modo, a absolvição deve ser mantida.
Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do apelo, mantendo a sentença 

de primeiro grau em todos os seus termos.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000075-83.2015.8.05.0265, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, JULGADO EM 01/09/2016.

APELAÇÃO DEFENSIVA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DO FLAGRANTE. PRELIMINAR 
AFASTADA. FORMALIDADES OBSERVADAS. TORTURA E DEPREDAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA NÃO EFETIVAMENTE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE 
FLAGRANTE FORJADO. AÇÃO PENAL NÃO CONTAMINADA. ABSOLVIÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO 
POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS. 
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE DA PENA 
DE MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO.
1- Apelantes condenados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 
11.343/2006 à seguinte reprimenda: 8 (oito) anos de reclusão (em regime inicial semiaberto) 
e 1200 (um mil e duzentos) dias- multa, cada um no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente à época do fato.
2- A preliminar de nulidade arguída deve ser afastada. O Auto de Prisão em Flagrante 
observou as formalidades legais, bem como não há prova efetiva de que houve a tortura e 
a depredação do imóvel (por parte dos policiais) alegados. De igual sorte, não se verifica a 
existência do flagrante forjado indicado. Ademais, eventuais irregularidades apontadas na 
fase inquisitorial, ainda que existentes, não possuem o condão de macular a ação penal, por 
seu caráter meramente informativo.
3- O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para ensejar a condenação 
dos Recorrentes. A Materialidade e a Autoria Delitivas encontram-se sobejamente 
comprovadas pelos seguintes elementos de prova: Auto de Exibição e Apreensão (folha 
19), auto de constatação preliminar (folha 20), laudos de exames periciais definitivos 
(fls. 130/135), depoimentos das testemunhas (às fls. 21 e gravados em arquivos de mídia 
audiovisual colacionados às fls. 118/125, fls. 190/191 e 224) e confissão extrajudicial do 
Apelante Caique Santana dos Santos (folha 09). Ademais, os depoimentos dos Policiais 
Militares que participaram do flagrante mostram-se válidos para a formação de um juízo 
de certeza, sobretudo porque corroborados pelos supracitados elementos probatórios, bem 
como não há razões pessoais das testemunhas que possam macular a incriminação dos 
Apelantes.
4- A sanção definitiva aplicada na sentença de primeiro grau está adequada. As penas foram 
aplicadas no mínimo legal. Outrossim, é inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do 
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do STJ.
5- A pena de multa foi aplicada em seu patamar mínimo, razão pela qual não se revela 
exorbitante. Por outro lado, não há previsão legal para que os Apelantes sejam isentos da 
referida sanção.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

134

6- Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0000075-83.2015.8.05.0265, oriundos da Vara 
Criminal da Comarca de Ubatã, em que figuram DHON LENON ARAÚJO DOS SANTOS OLIVEIRA E CAIQUE 
SANTANA DOS SANTOS (como Apelantes) e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (como Apelado).

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à presente Apelação, de acordo com o voto 
do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO

 Trata-se de Apelação criminal interposta por DHON LENON ARAÚJO DOS SANTOS OLIVEIRA E CAIQUE 
SANTANA DOS SANTOS contra a r. Sentença de fls. 237/252, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal 
da Comarca de Ubatã.

Adoto o relatório da r. Sentença de fls. 237/252, como parte do presente, e acrescento que o MM. Juiz de Direito 
da Vara Criminal da Comarca de Ubatã, após a devida instrução processual, julgou procedente em parte a pretensão 
punitiva estatal deduzida na Denúncia de fls. 02/02-B, para absolver os Reús Adriano Santana de França e Elenildo 
Arcanjo, e para condenar os Recorrentes pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à 
seguinte reprimenda: 08 (oito) anos de reclusão (a ser cumprida no regime inicial semiaberto) e 1200 (um mil e duzentos) 
dias- multa, cada um no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado 
quando do seu efetivo pagamento.

Irresignados, os Apelantes interpuseram a presente apelação (folha 257). Nas razões recursais (fls. 269/272), 
arguiram a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, por não terem sido informados dos seus direitos, dentre os quais 
o de ser assistido por advogado. Em sede preliminar, alegaram que o flagrante teria sido forjado e, por conseguinte, 
nulo. Preambularmente, também, aduziram que os policiais (responsáveis pela diligência que resultou na condenação 
vergastada) teriam torturado os Apelantes e depredado o imóvel onde os Recorrentes foram capturados. No mérito 
recursal, requereram a absolvição, sob o argumento de que os depoimentos prestados pelas testemunhas (considerados 
para a condenação) seriam inválidos e imprestáveis. Na oportunidade, sustentou que as penas de multa aplicadas seriam 
exorbitantes, razão pela qual os Apelantes não teriam como pagá-las.

Em contrarrazões (fls. 274/277), o membro do Ministério Público que atua no primeiro grau de jurisdição refutou 
a pretensão absolutória e pugnou pela manutenção da sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente 
apelo (fls. 281/286).

Após o exame destes Autos, elaborei o relatório e o submeti à apreciação do eminente Desembargador Revisor, que 
pediu a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise 
das preliminares arguidas.

1) PRELIMINARES
1.1) Do Afastamento das Preliminares Arguídas
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Os Apelantes arguiram, preliminarmente, a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, por não terem sido informados 
dos seus direitos, dentre os quais o de ser assistido por advogado. Em sede preliminar, alegaram que o flagrante teria sido 
forjado e, por conseguinte, nulo. Preambularmente, também, aduziram que os policiais (responsáveis pela diligência 
que resultou na condenação vergastada) teriam torturado os Apelantes e depredado o imóvel onde os Recorrentes foram 
capturados.

A preliminar, todavia, não merece ser acolhida.
Do exame acurado do Auto de prisão em Flagrante (folha 2-D) e das demais peças de informação (fls. 7/37), 

nota-se que foram observadas todas as formalidades legais previstas nos artigos 304 a 307 do Código de Processo Penal, 
e, inclusive os Apelantes foram informados dos seus direitos individuais previstos na Constituição Federal, o que se atesta 
através das assinaturas exaradas às fls. 07 e 09.

Malgrado tenham sido juntadas as fotografias e a mídia de fls. 53/60, os referidos documentos não se prestam 
à comprovação de que os policias militares (responsáveis pela diligência que resultou na condenação vergastada) teriam 
torturado os Apelantes e depredado o imóvel onde os Recorrentes foram capturados. Não restou demonstrado, estreme de 
dúvidas, o nexo entre a atuação dos mencionados agentes e os supostos danos físicos alegados. A lesão corporal eventualmente 
sofrida pelos Recorrentes, certamente, resultou da tentativa de fuga, como salientado pelas testemunhas Adílio Ventura 
Ribeiro (no intervalo compreendido entre 11min26seg e 11min38seg do arquivo gravado na mídia audiovisual de folha 
118) e Gabriel Brandão Souza (no intervalo compreendido entre 10min11seg e 10min50seg do arquivo gravado na mídia 
audiovisual de folha 119). Ademais, os supracitados documentos não excluem a hipótese de outra pessoa diversa dos 
policiais ter praticado os danos materiais apontados.

De igual sorte, não se verifica a existência de flagrante forjado. O Sr. Cherles Pires dos Santos foi abordado na 
rua pelos policiais militares, porque estava portando uma pedra aparentando ser crack e dois cachimbos e, indagado, teria 
indicado o local onde adquiriu a substância entorpecente, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas Adílio 
Ventura Ribeiro (no intervalo compreendido entre 20seg-1min do arquivo gravado na mídia audiovisual de folha 118) e 
Gabriel Brandão Souza (no intervalo compreendido entre 44seg-1min33seg do arquivo gravado na mídia audiovisual de 
folha 119).

Não obstante, eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não são hábeis a contaminar a ação penal, pois aquele 
procedimento resulta em peça informativa e não probatória, mormente ao se considerar que a sentença condenatória não 
se fundamentou exclusivamente nas peças de informação ou nas declarações extrajudiciais dos Recorrentes.

Nessa linha de intelecção, posiciona-se o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes a seguir 
transcritos:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL 
SUPOSTAMENTE OBTIDA SOB TORTURA. VÍCIOS NA FASE INVESTIGATÓRIA. 
NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO.
1. Com o recebimento da denúncia em desfavor do paciente, restou prejudicado o exame 
da alegação da nulidade que estaria a contaminar o inquérito policial, porque eventuais 
irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a sua natureza inquisitiva, não 
contaminam, necessariamente, o processo criminal, consoante a iterativa jurisprudência 
deste Sodalício.
SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS 
INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA À 
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÉDITO REPRESSIVO BASEADO EM 
PROVAS PRODUZIDAS TANTO EXTRAJUDICIALMENTE QUANTO EM JUÍZO. 
MÁCULA INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
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1. Embora o paciente tenha retificado em juízo sua confissão prestada perante a autoridade 
policial, entendeu-se que tal prova foi corroborada pelas demais produzidas nos autos da ação 
penal.
2. O juiz sentenciante, ao concluir pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, 
utilizou-se não apenas da confissão do paciente no curso do inquérito policial, mas também das 
demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, circunstância que afasta o alegado 
constrangimento ilegal.
3. Ordem denegada.”
(STJ, HC 23118/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/09/2012) - grifos nossos.

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA CORTE ESTADUAL. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. 
MAUS TRATOS E TORTURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS. CIENTIFICAÇÃO DO INTERROGANDO. OITIVA DO RÉU 
SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. INQUÉRITO. PEÇA INFORMATIVA. AUSÊNCIA 
DE CONTRADITÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 
INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. “ACERTO DE CONTAS”. 
MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA 
DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. ORDEM PARCIALMENTE 
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
Evidenciado que a Corte Estadual não apreciou a alegação de inépcia da denúncia, sobressai a 
incompetência desta Corte para o seu exame, sob pena de indevida supressão de instância.
Hipótese na qual o impetrante não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório 
das alegações de que o paciente teria sido submetido a maus tratos e torturas físicas, bem 
como de que o mesmo teria assinado o Termo de Qualificação e Interrogatório do Auto 
de Prisão em Flagrante Delito sem ter conhecimento de seu conteúdo, sendo certo que 
no referido documento restou consignada a cientificação do interrogando de seus direitos 
constitucionais. O posicionamento firmado nesta Corte é no sentido de que os eventuais 
vícios ocorridos no inquérito policial não são hábeis a contaminar a ação penal, pois aquele 
procedimento resulta em peça informativa e não probatória.
A presença do advogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui 
formalidade essencial a sua validade.
Configurada a periculosidade concreta do agente, o qual teria agido com a intenção de ceifar a 
vida de pessoa que havia prestado depoimento em seu desfavor em procedimento investigativo 
anterior, com inúmeros disparos de armas de fogo, em suposto “acerto de contas”, resta justificada 
a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, com base no modus 
operandi, que se sobressalta na hipótese. Precedentes desta Corte.
Evidenciado que foi proferida sentença de pronúncia em desfavor do acusado, resta superado o 
argumento de demora no término da instrução criminal.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada”.
(STJ, HC 188527/ GO, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 04/04/2011)- grifos nossos.

Afasto, portanto, as preliminares ora analisadas.

2) MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito recursal.
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Narrou a denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2015, por volta das 17 horas, no bairro Popular (cidade de Ubatã-
BA), policiais militares, ao abordarem um indivíduo em atitude suspeita, constataram que havia em poder deste uma 
pedra de substância similar ao “crack” e dois cachimbos, razão pela qual foi indagado onde teria comprado a referida droga, 
ao que indicou a casa (localizada na rua 09 do bairro Popular) do Apelante Dhon Lenon Araújo dos Santos.

Consta da inicial acusatória que, ato contínuo, ao se deslocarem para a supracitada casa, os policiais militares 
encontraram, juntamente, o proprietário Dhon Lenon Araújo dos Santos Oliveira (primeiro Apelante), Caique Santana 
dos Santos (segundo Apelante), Adriano Santana de França e Elenildo Arcanjo (réus absolvidos), os quais tentaram se 
evadir pelos fundos da casa, sem êxito. Segundo a exordial da acusação, ao procederem à revista na referida residência, os 
policiais militares encontraram 69 (sessenta e nove) pedras de substância com aparência de “crack”, 27 (vinte e sete) buchas 
de substância com aparência de maconha, além da quantia de R$ 678,66 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e seis 
centavos).

A peça incoativa aduz que as supracitadas pessoas (que se encontravam na aludida casa) foram presas e autuadas 
em flagrante delito. Esclarece, outrossim, a denúncia que, segundo restou apurado, os retromencionados indivíduos 
praticavam, há meses, tráfico de drogas na residência do primeiro Apelante, a qualquer hora do dia, inclusive na presença 
de vizinhos, revezando-se no atendimento aos adquirentes das substâncias de uso proscrito no Brasil 

Delineado o panorama fático apresentado na denúncia, procede-se ao exame das teses defensivas aduzidas nas 
razões recursais.

2.1) Da Improcedência da Pretensão Absolutória.
De início, impende consignar (como bem registrado na sentença de primeiro grau) que a materialidade e a 

autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão (folha 19), pelo Auto de Constatação 
Preliminar (folha 20), pelos Laudos de Exames Periciais Definitivos (fls. 130/135), pelos depoimentos das testemunhas (às 
fls. 03/06 e 21, gravados em arquivos de mídia audiovisuais colacionadas às fls. 118/125, fls. 190/191 e 224), bem como 
pela confissão extrajudicial do segundo Apelante, Caique Santana dos Santos, à folha 09, a última nos seguintes termos:

“... Que é amigo de infância de Jhon Lenon; Que segundo o interrogado pediu a Jhon Lenon para 
morar na casa que ele havia alugado; Que alega o interrogado que vendia droga na residência 
vendendo ‘maconha’, ‘pedra’ e ‘cocaína’; Que no final da tarde do dia 30.01.15, a polícia chegou na 
residência e surpreendeu o interrogado juntamente com Adriano e Arcanjo, que segundo o interrogado 
são usuários que compram droga na sua mão; Que alega o interrogado que tem duas semanas 
que vinha vendendo droga na casa de Jhon Lenon; Que alega que Jhon Lenon chegou antes da 
polícia chegar na residência encontrando-o também no local; Que segundo o interrogado estava de 
posse de algumas pedras de crack que dispensou quando da chegada da polícia; Que alega o 
interrogado que também foi encontrada na residência munição de calibre 38 que alega o interrogado 
ser sua; Que alega o interrogado que quando a polícia chegou na casa Jhon Lenon saiu correndo com 
Adriano, sendo logo depois capturados...”
(Depoimento prestado pelo Apelante Caique Santana dos Santos, na fase inquisitorial, à folha 09) - 
grifos nossos.

Outrossim, na fase inquisitorial, o Sr. Adriano Santana de França (acusado absolvido) apresentou as seguintes 
declarações:

“... Que na data de 30.01.2015, no final da tarde, estava na casa de Jhon Lenon, relatando o 
interrogado que foi até a referida residência apanhar droga [...] Que na residência a polícia encontrou 
droga [...] salientando que comprou a ‘massa’, ou seja, a ‘maconha’ na mão de Caique.”
(Interrogatório de Adriano Santana de França, na fase inquisitorial, à folha 13).
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Os elementos probatórios coligidos nos autos revelam-se, portanto, aptos e suficientes para atribuir a autoria do 
delito em questão aos Recorrentes, motivo pelo qual as teses defensivas não merecem acolhimento, como será explanado 
no decorrer deste voto.

 2.1.1) Da Validade dos Depoimentos Prestados pelos Policiais Militares.
Nas razões recursais, os Apelantes argumentam que os depoimentos prestados pelos policiais militares seriam 

inválidos e não poderiam servir de base para uma condenação, principalmente nos moldes em que foi proferido o édito 
condenatório vergastado.

A tese ora apreciada, todavia, não merece ser acolhida.
O magistrado de primeiro grau valorou acertadamente as provas que conduziram à atribuição da autoria dos fatos 

delituosos aos Apelantes ao tecer as seguintes ilações:

“... Pela narrativa dos depoimentos colhidos em juízo, pode ser observado que a conduta dos 1º e 2º 
Réus se enquadra no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos exatos termos dos verbos ‘vender’ e ‘guardar’, 
devendo-se ainda considerar a forma como foi encontrada a droga, a quantidade apreendida que se 
encontrava fracionada em várias partes, bem como a apreensão de diversos aparelhos celulares, os quais 
são comumente utilizados como moeda de troca entre os usuários e traficantes, dinheiro em cédula de 
diversos valores (fl. 17) e munição e a afirmação do 2º Réu que pretendia adquirir uma arma de fogo 
para defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado. Saliente-se que a aquisição e arma de fogo por uma 
pessoa que era vista na sociedade como trabalhadeira e visa querer proteger-se em razão de ameaças, 
dá ensejo à suspeita de que a real intenção é defender-se de ameaças advindas de outros traficantes que 
visam obter o controle do tráfico.
Em relação ao 1º Réu, veja-se que é proprietário da casa onde ocorreu a prisão, conhece o 2º Réu desde 
criança, o que demonstra existir confiança, a casa estava emprestada (comodato) para o 2º Réu, foi 
preso em uma caixa de água e estava próximo a uma sacola com drogas, as pessoas conheciam a sua 
residência coo ponto de venda de drogas, sendo que afirmaram ter presenciado usuários apontando o 
1º Réu como quem chefiava a venda de drogas na localidade onde ocorreu a prisão dos envolvidos[...]
DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS.
No que se refere ao presente tipo, entendo que existem nos autos elemento que comprove que os 1º e 2º 
Réus se auxiliavam na prática do delito contido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e a atuação ocorria 
de forma estável e prolongada durante o tempo, requisitos indispensáveis para correta subsunção do 
fato à norma penal...”
(Trechos da fundamentação constante à folha 243 da sentença de fls. 237/252)- destaques no original.

A prova da acusação, consubstanciada principalmente pelo depoimento dos policiais, é coerente e contundente, 
e dela não se inferem contradições ou quaisquer outros elementos que maculem a sua credibilidade ou revelem o intuito 
de prejudicar os Apelantes.

Na fase inquisitorial, as testemunhas apresentaram as seguintes declarações:

“... Que indagaram a Charles onde havia comprado a citada droga, que Charles indicou a casa de 
Jhon Lenon, que fica localizada próximo ao local da abordagem; Que diligenciaram para o local, onde 
foram encontradas 69 pedras aparentando ser Crack, além de 27 buchas aparentando ser maconha, 
que foram encontrados acondicionados em uma bolsa preta, que ainda foram encontrados R$ 678,66 
em espécie [...] Que estavam no interior da residência Jhon Lenon, proprietário da residência, Caic, 
Adriano e Elenildo [...] Que o pelotão da Polícia Militar desta cidade recebe várias denúncias, dando 
conta de que na citada residência ocorre a compra e venda de drogas...”
(depoimento da testemunha Adílio Ventura Ribeiro, prestado na fase inquisitorial às fls. 03/04).
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“... Que indagaram a Charles onde havia comprado a citada droga, que Charles indicou a casa de 
Jhon Lenon, que fica localizada próximo ao local da abordagem; Que diligenciaram para o local, onde 
foram encontradas 69 pedras aparentando ser Crack, além de 27 buchas aparentando ser maconha, 
que foram encontrados acondicionados em uma bolsa preta, que ainda foram encontrados R$ 678,66 
em espécie [...] Que estavam no interior da residência Jhon Lenon, proprietário da residência, Caic, 
Adriano e Elenildo [...] Que o pelotão da Polícia Militar desta cidade recebe várias denúncias, dando 
conta de que na citada residência ocorre a compra e venda de drogas...”
(depoimento da testemunha Gabriel Brandão Souza, prestado na fase inquisitorial às fls. 05/06).     

Na fase judicial, diversamente dos acusados (em especial do Recorrente Caique Santana dos Santos), os policiais 
ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Do depoimento arquivado em mídia audiovisual acostada à folha 118, colhe-se que a testemunha Adílio Ventura 
Ribeiro, ao ser inquirido em Juízo, afirmou o seguinte: que participou da prisão dos acusados e, no dia, foi encontrado 
um indivíduo que, aparentemente, portava crack (intervalo compreendido entre 20seg e 41seg); que o indivíduo era 
vulgarmente chamado Charles, mas não sabe o nome completo dele, o qual indicou o lugar onde tinha comprado a 
droga, que era a casa de Dhon Lenon (intervalo compreendido entre 42 seg e 1 min); que os policiais foram até o 
referido local, onde todos os 4 acusados se encontravam e tentaram se evadir (intervalo compreendido entre 1min02seg 
e 1min13seg); que no local foram encontradas substâncias entorpecentes, aparentemente maconha e crack, mas não se 
recorda a quantia exata (intervalo compreendido entre 1min15seg e 1min24seg); que foram encontradas moedas, cédulas 
de pequeno valor, mas não se recorda qual foi o valor exato (intervalo compreendido entre 1min28seg e 1min38seg); que 
várias informações chegaram ao Pelotão, no sentido de que ali (casa de Dhon Lenon, onde as substâncias entorpecentes 
foram apreendidas) era um local onde se vendia drogas, não apenas por populares como por usuários que eram abordados 
(intervalo compreendido entre 2min14seg e 2min27seg); que informavam sempre que a casa é de Dhon Lenon (intervalo 
compreendido entre 2min33seg e 2min39seg); que não precisavam quem vendia, só diziam que a casa era de Dhon 
Lenon e que as drogas eram vendidas lá, e diziam que havia outras pessoas que vendiam as drogas além de Dhon Lenon, 
mas não sabiam especificar os nomes (intervalo compreendido entre 2min59seg e 3min8seg); que através de informações 
de vizinhos chegaram até a casa, os quais informavam que a movimentação era contínua (intervalo compreendido entre 
3min21seg e 3min30seg); que todas as informações eram passadas de forma anônima, com receio de represálias (intervalo 
compreendido entre 3min36seg e 3min43seg); que Charles informou 2 casas, a casa de Dhon Lenon (bairro popular) e 
a casa do bairro Glória (intervalo compreendido entre 3min53seg e 4min29seg); que Elenildo informou que era apenas 
usuário, mas os outros confessaram que estavam vendendo a droga também, Adriano e Caique assumiram que estavam 
traficando para Dhon Lenon (intervalo compreendido entre 5min14seg e 5min51seg); que, antes da prisão dos acusados, 
o Depoente já tinha ouvido falar do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, mas nunca tinha efetuado a 
prisão de nenhum deles (intervalo compreendido entre 6min02seg e 6min9seg); que Dhon Lenon, Caique e Adriano 
tentaram fugir pelo telhado, mas Elenildo não tentou fugir (intervalo compreendido entre 8min42seg e 8min55seg); que, 
segundo populares, Charles ou Cherles foi assassinado em represália à denúncia que fez à polícia (intervalo compreendido 
entre 12min e 13min13seg).

No mesmo sentido, ao ser inquirido em juízo (conforme se extrai do depoimento arquivado em mídia audiovisual 
colacionada à folha 119), a testemunha Gabriel Brandão de Souza prestou os seguintes esclarecimentos: que confirma ter 
participado da diligência, da qual resultou a prisão dos acusados no bairro popular (intervalo compreendido entre 18seg 
e 40seg); que, antes da prisão, a guarnição abordou um indivíduo conhecido com Cherles, que já era conhecido pelos 
colegas como contumaz na prática de crimes como roubo, furto e tráfico de drogas, com o qual foi encontrada uma pedra 
aparentando ser crack e dois cachimbos para uso da droga, e ele informou que comprou a droga na casa onde foi efetuada 
a prisão, no bairro popular, tendo a abordagem ocorrido bem próximo à casa (intervalo compreendido entre 44seg e 
1min33seg); que os acusados estavam na casa, sendo que dois deles evadiram do local (Dhon Lenon e outro cujo nome 
não se recorda), nos fundos estava sendo realizada uma obra, tinha uma estrutura de metal, que provavelmente facilitou 
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o acesso (intervalo compreendido entre 1min43seg e 2min-27seg); que a guarnição tinha notícia da prática de tráfico na 
casa, populares também informaram e era sabido que havia um mandado de busca para aquela localidade, para aquela 
casa (intervalo compreendido entre 3min23seg e 3min36seg); que, segundo informações, Dhon Lenon tinha alugado a 
casa para praticar as atividades ilícitas ali (intervalo compreendido entre 3min45seg e 4min); que sabe que o tráfico era 
destinado para Dhon Lenon, mas não sabe precisar quais eram os componentes da quadrilha  (intervalo compreendido 
entre 4min e 4min12seg); que não tinha notícia de que os demais acusados eram traficantes (4min19seg-4min20seg); que 
Cherles foi liberado, por ter sido tachado apenas como usuário e depois foi assassinado, do que ficou sabendo através dos 
noticiários locais, mas não sabe informar se o assassinato se deu em razão da informação que Cherles prestou à polícia 
(intervalo compreendido entre 4min57seg e 5min23seg); que um dos indívíduos que tentou fugir dispensou uma bolsa 
com estupecacientes e outro dispensou num telhado próximo uma sacola também com entorpecentes e dinheiro, depois 
encontrou Dhon Lenon que estava homiziado numa espécie de caixa d’água abandonada, e, por conta de a droga estar 
perto dele, acredita que foi a pessoa que dispensou a droga    (intervalo compreendido entre 7min54seg e 9min); que não 
teria como ver quem dispensou qual sacola (intervalo compreendido entre 9min13seg -10min); que o informante Cherles 
também foi conduzido e ficou na delegacia (intervalo compreendido entre 12min11seg e 12min21seg); que segundo 
alguns colegas, Cherles era contumaz na prática de furtos, muito provavelmente para sustentar o vício por ser usuário de 
drogas, mas não teve notícia de que Cherles era envolvido com o tráfico  (intervalo compreendido entre 12min30seg-
12min55seg); que não lembra o nome dos outros indivíduos, porém lembra mais de Dhon Lenon, que estava mais em 
evidência (intervalo compreendido entre 13min12seg e 13min16seg).

Com efeito, os supramencionados depoimentos testemunhais prestados em Juízo (mediante compromisso) 
mostram-se aptos a embasar o édito condenatório. Neste diapasão, cumpre registrar a validade dos depoimentos dos 
policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e demais garantias constitucionais, como na hipótese vertente, os quais, 
associados a outros elementos coligidos nos autos (como os depoimentos de fls. 21 e  gravados em arquivos de mídia 
audiovisual colacionados às fls. 118/125, bem como a confissão do segundo Recorrente na fase extrajudicial à folha 09, em 
harmonia com a supracitada prova testemunhal) comprova a autoria delitiva negada no presente recurso.

A jurisprudência consolidou entendimento concernente à possibilidade de utilização dos depoimentos de policiais 
militares como fundamento para a condenação no âmbito processual penal, consoante se infere do seguinte julgado:  

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO DE USO RESTRITO. MERA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS. 
VIA ELEITA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas 
sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto a fundamentar 
a condenação.
2. Acolher a tese de inocência defendida pelo Impetrante-Paciente, desconstituindo condenação 
transitada em julgado para a acusação e para a defesa, demandaria, necessariamente, o reexame do 
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
3. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 195200/ SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03/05/2012) - grifos do relator.

 
Devidamente assentadas a validade e a idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais 

não apresentam contradições e se encontram corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos, não 
se identifica a alegada fragilidade da sentença de primeiro grau por ter utilizado a referida prova testemunhal como 
fundamento para a condenação.  Por conseguinte, não carece de reforma o édito condenatório pelo fundamento ora 
analisado.               
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2.1.2) Da Idoneidade dos Depoimentos prestados pelas testemunhas Indrig Muniz e Cherles Pires dos 
Santos.

No mérito recursal, além de questionarem a validade dos depoimentos dos policiais, os Apelantes alegam 
que o testemunho da Sra. Ingrid Muniz seria inidôneo, sob o argumento de que a referida testemunha teria afirmado 
desconhecer o primeiro Recorrente (Dhon Lenon Araújo dos Santos Oliveira). Nesta senda, os Insurgentes ressaltam que 
não há registros de queixas da aludida testemunha contra as pessoas que a ameaçavam, bem como sustentam que nenhum 
traficante alardeia o nome dos seus fornecedores ou clientes, por medo de represálias, o que desabonaria o supracitado 
depoimento.

As declarações emanadas pela Sra. Ingrid Muniz e pelo Sr. Cherles Pires dos Santos, atreladas aos demais elementos 
de convicção colhidos nos autos, são aptas a formar um conjunto probatório suficiente para a condenação dos Apelantes.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Ingrid Muniz apresentou as seguintes afirmativas: que não conhece 
os acusados, mas confirma que tomou conhecimento por meio do indivíduo chamado “Bal” de que Dhon Lenon era 
traficante, pois Bal ficava na janela da casa dela, dizendo que ia comprar drogas  na casa de Dhon Lenon e Bal era vizinho da 
depoente (intervalo compreendido entre 42seg e 01min36seg); que a casa de Bal era frequentada por menores e mulheres 
usuárias de drogas,e Mateus frequentava a casa de Bal, sendo que era Mateus que ameaçava a família da depoente, razão 
pela qual foi na delegacia prestar queixa (intervalo compreendido entre 01min40seg e 02min27seg); que Bal falou que 
Ricardo fazia cobrança de drogas para Dhon Lenon (intervalo compreendido entre 02min28seg e 02min58seg); que não 
sabe nem quem são os outros acusados Elenildo, Caique e Adriano (intervalo compreendido entre 3min e 3min10seg); 
que Bal e Mateus sumiram, desde o dia em que a Depoente foi à Delegacia (intervalo compreendido entre 3min40seg 
e 4min4seg); que comentaram na rua que Mateus tinha morrido em Ubaitaba, mas a Depoente não sabe (intervalo 
compreendido entre 4min13seg e 4min19seg); que Bal e Mateus fumavam maconha na frente do filho da Depoente, o 
qual tem apenas três anos (intervalo compreendido entre 4min24seg e 05min); que Ricardo andava na rua da Depoente, 
e Bal disse que Dhon Lenon estava preso, mas quem fazia a cobrança por ele era Ricardo (intervalo compreendido entre 
6min19seg e 6min50seg); que tudo que acontecia com Bal, ele contava para a mãe da Depoente (intervalo compreendido 
entre 7min10seg e 7min21seg).  

O fato de a Sra. Ingrid Muniz não conhecer, pessoalmente, o Sr. Dhon Lenon (primeiro Recorrente) não desmerece 
as suas declarações, pois, categoricamente, afirmou ter conhecimento, através de terceiros, da atividade ilícita exercida pelo 
referido Apelante, bem como da posição de liderança que exercia perante os demais associados para o tráfico de drogas. 
De igual modo, o conhecimento do verdadeiro nome de traficantes não é fator que retira a credibilidade do testemunho 
em questão, pois esta informação pode ser obtida por outras fontes, bem como (embora possa ser uma praxe o uso de 
alcunhas) não é impossível que o infrator seja conhecido por seu próprio nome de registro, no exercício da atividade 
delituosa. Outrossim, a certidão do efetivo oferecimento da queixa pela supramencionada testemunha contra o indivíduo 
que a ameaçava (Mateus) é dado irrelevante para o deslinde do feito.  

Por seu turno, o Sr. Cherles Pires dos Santos prestou as seguintes declarações na fase inquisitorial:

“Que  é usuário de drogas há dezenove anos e conhece todas as ‘bocas’ de drogas desta cidade; Que 
na data de 30.01.15, por volta das 17h, adquiriu três pedras de crack na mão de Adriano e que ele 
as retirou de um recipiente plástico cilíndrico com tampa amarela, o qual reconhece nesta delegacia 
e dentro dele havia diversas pedras de crack; Que Adriano lhe atendeu e se encontrava em uma casa 
situada próxima ao Cemitério no bairro Popular; Que a casa é conhecida como boca de fumo e lá 
traficam as pessoas de CAIC SANTANA DOS SANTOS, JHON LENO ARAÚJO DOS SANTOS 
e ELENILDO ARCANJO e o próprio ADRIANO SANTANA; Que sabe dizer que os quatro citados 
ficam sempre na casa e lá traficam para a cidade toda; Que sempre adquire droga no referido local e já 
foi atendido por todos eles; Que pode informar que DHON LENON é o comandante e que os outros 
são os ‘Joques’ ou ‘mulas’ dele; Que já tem alguns meses que essa boca de fumo estava funcionando 
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naquele bairro e que funcionava 24 horas sem parar; Que não havia pudor algum e que as drogas 
eram vendidas na presença de qualquer morador da rua, de criança a idoso...”
(trechos do Termo de folha 21)- destaques no original.

Como afirmado nos depoimentos gravados em arquivos de mídia audiovisuais colacionadas às fls. 118/125, a 
supracitada testemunha encontra-se falecida, mas, nem por isto, o seu depoimento na fase policial deixa de ser um 
elemento de convicção a mais a ser considerado no momento da apreciação dos fatos.

Por fim, a alegação de que o primeiro Recorrente (Dhon Lenon Araújo dos Santos Oliveira) não mais residia 
no imóvel localizado no bairro Popular (Ubatã-BA), onde o crime descrito na denúncia foi praticado, não afasta o 
envolvimento do referido Apelante com os fatos delituosos, pois não precisava, efetivamente, residir no local para que a 
empreitada delituosa ali se desenvolvesse, já que havia outras pessoas, como o segundo Recorrente, efetuando a venda e 
guarda das substâncias entorpecentes no local.

Nessas condições, do cotejo dos depoimentos testemunhais ora analisados com os demais elementos probatórios 
coligidos nos autos, nota-se o acerto da sentença de primeiro grau ao concluir que os Apelantes praticaram a conduta 
descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, incidindo nos núcleos “vender” e “ guardar”, bem como a incursão no artigo 
35 do mesmo diploma legal, por ter ficado comprovada a associação para o tráfico ante o fato de os dois Recorrentes 
praticarem conjuntamente o tráfico de drogas, de forma estável e permanente.

Assim, de igual sorte, resta afastado o pleito absolutório neste particular.
2.2) Da Correta Dosimetria da Pena
Subsidiariamente, os Apelantes alegam que as penas de multa impostas foram exorbitantes, motivo pelo qual não 

teriam condições de pagá-las. Todavia, do exame acurado dos autos, verifica-se a correção da pena aplicada na sentença de 
primeiro grau, haja vista que se revela proporcional, razoável e em consonância com os parâmetros legais.

Ressalte-se, por oportuno, que os Recorrentes também foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 
35 da Lei nº 11.343/2006, o que afasta a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 do referido diploma legal, 
consoantes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. 1. ACÓRDÃO GUERREADO. TESES DEFENSIVAS ANALISADAS. OMISSÃO. 
AUSÊNCIA. 2. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO. 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 3. ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS. IRRELEVÂNCIA. ENVOLVIMENTO DE 
MENOR. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. 4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 
PREVISTA NO ART.  40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/06. AFASTAMENTO. ASPECTOS 
OBJETIVOS. CONSIDERAÇÕES OUTRAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. 5. REINCIDÊNCIA. GRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN 
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. 6. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.  Omissis.
2.  Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a condenação do paciente por tráfico 
de drogas e associação para o tráfico, haja vista que as instâncias de origem concluíram, com base em 
elementos concretos, que foi comprovada a prática dos referidos delitos. Para se chegar a conclusão 
diversa seria necessário o exame do conjunto-fático probatório, providência incabível em sede de habeas 
corpus.
3.  O art. 35 da Lei n.º 11.343/06 não exige que todos os envolvidos sejam maiores, razão pela qual 
para a configuração do referido crime não é necessário que todos sejam imputáveis. Muito embora o 
menor não pratique crime e sim ato infracional, o seu comparsa que já tenha atingido a maioridade 
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penal e, portanto, imputável, responde pelo delito em testilha, sendo irrelevante a absolvição dos 
demais corréus imputáveis.
4.  As instâncias ordinárias concluíram, com arrimo nas provas e fatos constantes dos autos, que 
a hipótese de incidência da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas restou plenamente 
caracterizada, porquanto a empreitada criminosa teria envolvido adolescente.  Entendimento 
diverso constitui matéria de fato, não de direito, demandando exame amplo e profundo do elemento 
probatório, acarretando incursão na seara fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus, via 
angusta por excelência.
5.  Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o 
reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art.  33 da Lei n.º 11.343/06, 
porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria 
da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. Ademais, não se aplica a causa 
especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu 
também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 
da mesma Lei. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 348529/ SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/04/2016) - 
grifos nossos. 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO NA VIA 
ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE 
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTES 
CONDENADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA 
ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO 
LEGAL. SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. PENAS-BASE   NO   MÍNIMO.   
PRIMARIEDADE.  POSSIBILIDADE DE REGIME INTERMEDIÁRIO.  HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
-  Omissis.
- Não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art.  33 da Lei n. 
11.343/2006 ao réu condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 
Precedentes.
-  Tendo as penas-base sido fixadas no mínimo legal, não há como a atenuante da confissão ter reflexos 
na pena, em razão da Súmula 231/STJ.
-  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente 
a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 
11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial   fechado   para   os 
condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do 
disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
-  No caso, os pacientes, primários, foram condenados à pena privativa de liberdade superior a 4 anos 
e não excedente a 8 anos, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual fazem jus 
ao regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal.
-  Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto”.
(STJ, HC 313015/ SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2016) - 
grifos do relator. 

  
No tocante à alegação de que as penas de multa foram aplicadas de forma exacerbada, cumpre salientar que a 

referida sanção foi fixada em seu patamar mínimo. Por outro lado, não há previsão legal para que os Apelantes sejam 
isentos da referida pena ou que elas sejam reduzidas aquém do mínimo legal nesta fase de cognição. Neste sentido, destaca-
se o seguinte julgado:
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“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. 
COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006 EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PACIENTES HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL.
1. Omissis.
2. Pleitos não debatidos na instância originária impedem o exame pelo Superior Tribunal de Justiça, 
sob pena de supressão de instância.
3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento 
de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, “é possível, na segunda fase da dosimetria da 
pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem 
igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal”.
4. A dosimetria da pena merece reparo diante do flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo 
paciente, pois, ausente qualquer fundamentação, necessária se faz a compensação entre a confissão e a 
reincidência, na segunda fase.
5. O condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais para a causa especial de 
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso 
concreto. Verifica-se que o legislador não definiu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a 
escolha do percentual de redução da pena.
6. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base no mínimo legal e reconheceram a minorante do 
tráfico privilegiado ao paciente, determinando a redução na fração de 1/2, em vista da quantidade de 
droga apreendida.
7. Estando devidamente fundamentada a aplicação de fração diversa do máximo, não há que se falar 
em constrangimento ilegal, visto que não cabe reexame do juízo subjetivo de convencimento realizado 
pelas instâncias ordinárias.
8. Tendo em vista que o descumprimento da pena de multa prevista no preceito secundário do crime 
de tráfico não autoriza a conversão da reprimenda em privativa de liberdade, não é possível admitir 
tal pleito como objeto de habeas corpus.
9. Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que a alegação de impossibilidade 
financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação 
cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no 
tipo penal incriminador.
10. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para efetuar a compensação da 
atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda 
do paciente”.
(STJ, HC 298188 / RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015).

Diante de tudo quanto esposado, voto no sentido de conhecer da apelação interposta e, no mérito, negar-lhe 
provimento.”

Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, o voto através 
do qual CONHECE E NEGA PROVIMENTO ao apelo defensivo interposto.

W
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TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002500-06.2015.8.05.0032, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, JULGADO EM 08/06/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARTS. 33 DA LEI 11.343/06, 
349-A DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI 8.069/90. TRÁFICO DE DROGAS, 
FAVORECIMENTO REAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ACUSADO QUE – 
PILOTANDO MOTOCICLETA – CONDUZIU MENOR ÀS PROXIMIDADES DE 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARREMESSO – PARA DENTRO DA PRISÃO – 
DE SACOLA CONTENDO MACONHA, CARREGADORES DE CELULAR, SERRAS 
E OUTROS OBJETOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, V, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE 
QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO CONSCIENTEMENTE PARA OS ATOS EM 
QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE VISÍVEIS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS 
DOS AGENTES POLICIAIS. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS 
INQUISITORIAIS E JUDICIAIS. GRAVAÇÃO DE VÍDEO REQUISITADA PELA 
DEFESA E NÃO JUNTADA AOS AUTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL OU 
PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS PARA A CONDENAÇÃO 
DO ACUSADO. COMPROVAÇÃO APENAS DA CONDUÇÃO DO MENOR AO 
LOCAL DOS FATOS. DEPOIMENTO DO MENOR ISENTANDO O ACUSADO 
DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN 
DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO 
MINISTERIAL IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002500-06.2015.8.05.0032, da Comarca de Brumado, 
em que figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia, sendo Recorrido Caique Arruda Oliveira da 
Silva:

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, e pelas razões contidas no Voto do Relator, em NEGAR PROVIMENTO 
ao presente Recurso de Apelação para manter integralmente a Sentença ora recorrida.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra 
a Sentença de fls. 104-106, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado, que absolveu o acusado 
Caique Arruda Oliveira da Silva da acusação de ter praticado os delitos previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06, 349-A do 
Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90 – tráfico de drogas, favorecimento real e corrupção de menores, respectivamente.

Consta nos autos, em síntese, que no dia 14/10/2015, no Município de Brumado, o Recorrente foi preso, na 
companhia do menor Matheus Almeida Silva, após dar carona ao mesmo, em uma motocicleta, até as proximidades da 
Delegacia de Polícia local. Em seguida, foi arremessado, para dentro da carceragem da Delegacia, um embrulho, contendo 
maconha, carregadores de celular, serras e outros objetos.

Interpretou-se, na Sentença ora recorrida, que existiram falhas na investigação que geraram dúvidas sobre se, de 
fato, o acusado sabia que o menor agiria daquela forma, e entendeu que, nessa fase, a dúvida deve ser interpretada em favor 
do acusado. Assim, absolveu o mesmo com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.
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Irresignado com a Sentença o Ministério Público do Estado da Bahia interpõe o Recurso de Apelação de fls. 107-
115, onde aduz que:

1. As provas dos autos apontam que o acusado, de fato, praticou os delitos descritos na inicial acusatória.
2. Restou induvidoso que Caíque auxiliou o adolescente Matheus para que este arremessasse, para dentro da 

carceragem da Depol de Brumado-BA, com o intuito de que chegassem às mãos dos detentos aparelhos telefônico e as 
drogas apreendidas pelos policiais, condutas que configuram o delito de tráfico de drogas e corrupção de menores.

3. Foram encontradas, na sacola apreendida pelos policiais, um aparelho telefônico, três carregadores de celular, 
duas Serras de ferro e 14 gramas de maconha. A natureza da droga foi comprovada pelos Laudos Periciais de folhas 18-19 
e 58.

4. A autoria está comprovada nos autos já que não existem dúvidas de que o acusado Caíque estava imbuído do 
propósito de fazer chegar os detentos da delegacia a droga e o aparelho celulares encontradas na sacola arremessada pelo 
adolescente Matheus.

5. Na data dos fatos o réu Caíque estava na companhia do Adolescente Matheus, e o conduziu, em uma motocicleta, 
para as proximidades do Muro do complexo policial, para que fossem arremessados os objetos ora mencionados. O 
acusado estava ciente da conduta que seria praticado pelo infrator.

6. Os depoimentos dos agentes policiais são firmes e coerentes no sentido de que o acusado e o adolescente agiram 
em comum acordo e em unidade de desígnios e propósitos.

Ao fim, requer o provimento do Apelo para reformar a Sentença recorrida e condenar o acusado Caique Arruda 
Oliveira da Silva pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 – tráfico de drogas – 349-A, c/c art. 14 do 
Código Penal – favorecimento real tentado – e 244-B da Lei 8.069/90 – corrupção de menores.

O acusado Caique Arruda Oliveira da Silva, na qualidade de Recorrido, e representado pela Defensoria Pública do 
Estado, apresenta as contrarrazões de Apelação de fls. 125-133, onde aduz que:

1. Não merece prosperar o recurso de apelação ministerial uma vez que existe absoluta falta de provas para 
fundamentar o decreto condenatório.

2. Existem divergências e incoerências nos elementos de prova constante nos autos.
3. Toda a conduta do acusado se resumiu a conduzir o adolescente Matheus até o Colégio Estadual, em troca de 

dinheiro. Assim, não é possível criminalizar todo aquele que dá carona com base em meras especulações.
4. As testemunhas de acusação não provaram ter visto o réu praticando ato de tráfico de drogas. Todas as 

testemunhas apontam que a pessoa que jogou os objetos se aproximou a pé da delegacia, tendo o adolescente afirmado 
que o acusado não sabia que ele jogaria a sacola.

5. Havendo dúvidas sobre a autoria delitiva deve ocorrer a absolvição do acusado, em consonância com o princípio 
do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Finaliza requerendo o improvimento do Apelo e a manutenção da Sentença recorrida.
A Procuradoria de Justiça apresenta o Pronunciamento de fls. 140-144, onde se manifesta no sentido do 

provimento do Apelo Ministerial para reformar a Sentença recorrida e condenar o acusado Caique Arruda Oliveira nas 
penas dos delitos previstos nos arts. 33, caput, 40, III, da Lei 11.343/06; 349-A c/c 14, II, do Código Penal e 244-B da 
Lei 8.069/90 – tráfico de drogas, favorecimento real tentado e corrupção de menores.

É o Relatório, que submeto ao exame do Exmo. Desembargador Revisor, nos termos do artigo 166, do Regimento 
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o Apelo Ministerial.
Não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual deve ser examinado o mérito do Recurso.
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1. Mérito. Da ausência de provas para a condenação do acusado.
No presente caso o Ministério Público se insurge contra o entendimento adotado na sentença recorrida, que 

absolveu o acusado Caique Arruda Oliveira da acusação de ter praticado os delitos previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06, 
349-A do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90 – tráfico de drogas, favorecimento real e corrupção de menores, 
respectivamente.

O entendimento adotado na sentença recorrida foi o de que falhas na investigação geraram dúvidas sobre se, de 
fato, o acusado sabia que o menor agiria daquela forma, e entendeu que, nessa fase, a dúvida deve ser interpretada em favor 
do acusado. Assim, absolveu o mesmo com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Após examinar atentamente o acervo fático/probatório acostado aos autos é possível constatar que não assiste 
razão ao Ministério Público e que não merece reparos a Sentença ora recorrida.

A referida conclusão se baseia no fato de que, embora existam indícios de que o acusado possa ter participado do 
ato delitivo em questão, as provas não são suficientes para ensejar sua condenação pelas práticas delitivas mencionadas 
pelo Ministério Público.

Desse modo, existem visíveis contradições entre os depoimentos inquisitoriais e judiciais, dos Agentes Policiais 
que participaram da operação, circunstância que cria dúvidas sobre a efetiva participação do acusado Caique Arruda, no 
delito em questão, como afirma o nobre Órgão acusador, no presente Recurso.

Nesse sentido, na fase inquisitorial, o Agente Policial Silvio Kley Lima Celestino declarou que, no momento 
dos fatos, estava conduzindo um veículo, para ser periciado no DPT da cidade, ocasião em que afirmou ter tomado 
conhecimento dos atos praticados pelo acusado e pelo menor Matheus. O referido fato foi ratificado no Relatório do 
Inquérito Policial, à fl. 32 dos autos.

Contudo, já em juízo, apresentou versão bem distinta e afirmou que, no momento dos fatos, estava em frente à 
câmera que teria flagrado a conduta do acusado e que visualizou o mesmo fazendo o arremesso dos objetos para dentro 
da Delegacia de Polícia de Brumado.

As referidas declarações são visivelmente contraditórias uma vez que vão de encontro àquilo que foi informado na 
fase inquisitorial do feito.

Assim, embora tenha sido mencionada no depoimento judicial do Agente Policial Silvio Kley, a existência da 
câmera de monitoramento não foi mencionada pelo referido Agente, em seu depoimento inquisitorial, e tampouco no 
Relatório do Inquérito Policial, às fls. 32-33 dos autos.

Também não há menção à câmera de vigilância em nenhuma outra parte do Inquérito Policial de fls. 05-34.
Vale ressaltar que a prova judicial mais contundente, contra o acusado, é o depoimento do Agente Policial Silvio 

Kley – já que em juízo o Agente Policial Magno Carlos Souza afirmou “não se recordar muito bem dos fatos”.
Após a defesa requisitar as supostas imagens de vídeo, às fls. 76-77, a Autoridade Policial expediu o Ofício de fl. 

99-100 dos autos, no qual informou que não foram utilizadas imagens do circuito de segurança da DEPOL, “diante da 
necessidade de celeridade que exigiu o procedimento”.

Verifica-se também a existência de contradição no depoimento prestado pelo Agente Policial Magno Carlos Souza 
uma vez que, na fase inquisitorial, afirmou que os acusados eram dois. Em juízo, afirmou, em dois momentos distintos de 
seu depoimento, que os acusados eram três.

Além disso, logo no início de seu depoimento judicial, afirmou que não se recordava muito bem dos fatos objetos 
desta Ação Penal.

Assim, a partir dos fatos ora narrados é possível concluir que, embora subsista a possibilidade de que o acusado 
Caique Arruda Oliveira tenha auxiliado o menor Matheus a arremessar os objetos ora mencionados, para dentro do 
estabelecimento prisional, as provas dos autos não fornecem a certeza necessária deste fato, o que seria essencial para a 
condenação do acusado, como requer o Ministério Público, no presente caso.

Desse modo, verifica-se que a prova testemunhal é frágil e contraditória, motivo pelo qual seriam necessários outros 
meios de prova, para fornecer as evidências necessárias para a condenação do acusado – os quais não foram apresentados 
pela acusação.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

148

Vale frisar que os depoimentos dos Agentes Policiais são aceitos como prova desde que sejam coerentes e harmônicos 
entre si, o que não ocorre no presente caso, em virtude das apontadas contradições.

Nesse sentido, não merece reparos a irretocável conclusão contida na Sentença ora recorrida, que passa a ser 
transcrita a seguir:

Está suficientemente provado que o acusado transportou o adolescente Matheus até o Colégio 
CEMEAS, situado a poucos metros da carceragem. Há indícios de que o acusado sabia que 
o menor iria arremessar a referida sacola aos detentos. Entretanto, falhas na investigação 
geraram dúvidas se de fato o acusado sabia que o menor agiria daquela forma, e nessa fase a 
dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Somente o policial Silvio viu o momento em 
que a sacola foi arremessada, e esclareceu um rapaz “estava mais à frente” daquele que arremessou. 
Em juízo o adolescente confessou ter arremessado a sacola, e esclareceu que o acusado apenas 
estava passando de motocicleta e foi chamado para dar carona até o colégio, ignorando a sua 
intenção. O acusado, em juízo, afirmou que estava passando e foi chamado, e, de fato, não sabia 
que o menor iria jogar a sacola. Embora perante a autoridade policial ele tenha dito que 
sabia que o menor jogaria “carregadores” aos presos, em juízo retratou-se, e há fundadas 
dúvidas, pois a autoridade policial não providenciou a juntada das imagens captadas pelo 
circuito de segurança, nem a perícia do telefone apreendido. Embora da denúncia conste 
que o telefone “do acusado” tocou e alguém perguntou “já é? Já é”?, ao que tudo indica o 
telefone era do menor, não do acusado. Frise-se que o adolescente Matheus já foi conduzido, 
em outra oportunidade, por ato análogo a tráfico de drogas, ao passo que o acusado Caíque 
não registra nenhum outro envolvimento em crime. Conforme mencionado, o menor e o 
acusado esclareceram que este estava passando e foi chamado para levar o menor até o colégio 
CEMEAS; consta que no momento em que o menor arremessou a droga o acusado, que estava na 
motocicleta, em uma sombra, em frente ao colégio, quis deixar o local. As circunstâncias indicam 
que se o acusado soubesse que o menor iria lançar a droga teria deixado a motocicleta ligada, e, 
ao avistar a viatura virando a esquina, não teria dificuldade em deixar o local. Ocorre que restou 
provado que a motocicleta estava estacionada e desligada em uma sombra, em frente ao colégio, e 
o acusado fora dela, em atitude que denota que ele parecia estar tranqüilo e, de fato, surpreso com 
a atitude do menor. O fato de o acusado ter recebido dez reais para a viagem de ida e volta não 
corrobora a acusação, pois esse preço difere dos cobrados por mototaxistas em apenas dois reais.
Enfim, nessa fase processual a dúvida se resolve em favor do acusado a instrução criminal, 
e não estando suficientemente demonstrado que ele sabia que o adolescente ia arremessar a 
sacola aos detentos, correta é a absolvição. Nesse sentido, a jurisprudência:
[…]
Portanto, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolvo o acusado 
CAÍQUE ARRUDA OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Brumado, nascido 
aos 28 de junho de 1995, filho de Reginaldo Soares da Silva é Eliene Arruda Oliveira, que já 
encontra-se em liberdade. (Grifos Acrescidos)

Vale frisar que, embora a nobre Procuradoria de Justiça tenha se posicionado no sentido da condenação do 
acusado, por força dos depoimentos judiciais prestados pelos Agentes Policiais, não levou em consideração as notórias 
contradições existentes em relação aos depoimentos prestados na fase inquisitorial do processo.

Em relação à matéria, leciona a doutrina que a condenação do acusado exige a certeza quanto à responsabilidade 
penal pelo fato praticado, e que, se houver dúvida, esta deve ser resolvida em favor do Réu.

Nesse sentido:
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Princípio do in dubio pro reo ou favor rei: por meio deste princípio, privilegia-se a garantia 
da liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado. Apenas diante de certeza 
quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a 
condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado. Ao dispor que o juiz 
absolverá o réu quando não houver provas suficientes para a condenação, o art. 386, VII, do 
CPP agasalha, implicitamente, tal princípio. (Grifos Acrescidos)
(AVENA, Norberto. Processo penal: esquematizado – 6.ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: MÉTODO, 2014, p. 83)

Princípio do favor rei

Significa que, na dúvida, o juiz deve optar pela solução mais favorável ao acusado (in dubio 
pro reo). Dessa forma, havendo duas interpretações acerca de determinado tema, deve -se 
optar pela mais benéfica. Se a prova colhida gerar dúvida quanto à autoria, o réu deve ser 
absolvido.
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios e REIS, Alexandre Cebrian Araújo. Direito Penal 
Esquematizado. Coordenador: Pedro Lenza. Parte Especial. Editora Saraiva, São Paulo, 2011: 
p. 86)

“Favor rei”
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais 
benéfica; na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas; só a defesa possui certos 
recursos, como os embargos infringentes; só cabe ação rescisória penal em favor do réu (revisão 
criminal) etc.
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 19a Edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2012: P. 
84.) (Grifos Acrescidos)

Acerca da matéria, são pacíficos os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal:

[…] ACUSAÇÃO DE USO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA 
RESIDÊNCIA DO PAI DO RÉU. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DE 
AGIR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, VII DO CPP.
[…]
7 – Aplicação do disposto no artigo 386, VII do CPP ante a ausência de provas quanto ao 
dolo de agir do réu. Dúvida que deve sempre favorecer o réu. Improcedência da ação penal.
(STF – AP: 416 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/03/2012, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 15-06-2012 
PUBLIC 18-06-2012)
[…] É sempre importante reiterar – na linha do magistéio jurisprudencial que o Supremo 
Tribunal Federal consagrou na matéria – que nenhuma acusação penal se presume. Não 
compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, 
comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade 
do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado 
momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), cri
3ou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a Apelação Crime 
nº 828911-2 obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 
20/12/37, art. 20, n.5) (…)”.
(STF – HC 83947/AM. 2ª Turma. Rel. Min. Celso de Mello. Julg. 07.08.2007). (Grifos 
Acrescidos)
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Assim, verifica-se que não existem provas seguras nos autos de que o acusado tenha participado do arremesso da 
sacola, para dentro do presídio, ou mesmo que tivesse efetiva ciência de que tal ato seria praticado pelo menor, antes de 
iniciar o transporte para o qual foi remunerado.

Sem a referida prova, não há como condenar o acusado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e favorecimento 
real, previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 349-A do Código Penal.

Em relação ao delito de corrupção de menores também não subsistem elementos que possibilitem a condenação 
do acusado uma vez que não restou comprovado que corrompeu ou facilitou a corrupção do menor Matheus, como exige 
o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) (Grifos 
Acrescidos)

Desse modo, e como corretamente consignado na Sentença ora recorrida, aplica-se ao presente caso a regra prevista 
no art. 386, V, do Código de Processo Penal, dispositivo que possui a seguinte redação:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que 
reconheça:
[…]
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 
11.690, de 2008) (Grifos Acrescidos)

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações apresentadas pelo Ministério Público, no presente Recurso de 
Apelação.

2. Dispositivo. Apelo improvido.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o Voto é no sentido de NEGAR 
PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação para manter integralmente a Sentença ora recorrida.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0302803-07.2014.8.05.0088, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, JULGADO EM 06/07/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA PARA O 
ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO 
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS COMO FAVORÁVEIS. REFORMA DO ENTENDIMENTO 
RELATIVO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, 
CONSIDERANDO-A COMO NEUTRA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO 
LEGAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE MERECE SER DELIMITADA EM 
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SEU GRAU MÁXIMO, À LUZ DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA FRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA 
QUE MERECE SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A 
SEREM ESPECIFICADAS PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES 
PENAIS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTE ACÓRDÃO. PLEITO DE 
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. PEDIDO DE “MANUTENÇÃO DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE”. PLEITO TAMBÉM PREJUDICADO. 
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, FIXAÇÃO DA 
SUA FRAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA 
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. PATAMAR DA PENA 
PECUNIÁRIA JÁ FIXADO EM GRAU MÍNIMO.

ACÓRDÃO
 
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0302803-07.2014.8.05.0088, em 

que figura como Apelante Naomã Brito Costa e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.
Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao Apelo, nos seguintes 
termos:

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por Naomã Brito Costa em face de sentença condenatória 
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi nos autos da ação penal em epígrafe.

Narra a inicial que no dia 16/11/2014, por volta das 10:00h, na Rua Umbuzeiro, no bairro Joaquim Fernandes, 
no Município de Guanambi, o Apelante foi preso em flagrante na posse de um pacote que continha 09 (nove) tabletes da 
droga popularmente conhecida como maconha, que pesavam 11,19g (onze gramas e dezenove decigramas) de peso bruto 
total.

De acordo com o Parquet, as investigações indicam que Policiais Militares, ao fazerem ronda pela localidade, 
avistaram uma aglomeração de jovens, que se dissipou para direção diferente, e, ao Apelante tentar se esconder nos fundos 
de uma residência, os prepostos da Polícia Militar conseguiram efetuar sua prisão em flagrante.

Ultimada a instrução criminal, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da 
Lei 11.343/2006. Sua reprimenda fora fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime 
semiaberto. A pena de multa fora delimitada no patamar mínimo legal, à razão de um trigésimo do salário-mínimo à 
época do fato.

Inconformada, a defesa interpôs Apelação requerendo a reforma da sentença para absolver o acusado, aduzindo 
que “não foi evidenciada nenhuma evidência legítima a ensejar a condenação” (sic). De forma subsidiária, pleiteou a 
desclassificação da capitulação jurídica de sua conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Também subsidiariamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, qual 
seja, de 2/3 (dois terços), por ser “absolutamente primário”, portador de bons antecedentes, não integrar “organização 
delituosa” e não se dedicar a atividades criminosas.

Noutro pedido, pleiteia a reforma do entendimento exarado pelo juízo de 1º grau em relação às circunstâncias 
judiciais, para considerá-las como favoráveis ao Apelante.

Vindicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como, a isenção da pena de 
multa ou a sua redução em grau máximo.
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Requereu, caso seja mantida a pena privativa de liberdade, a fixação do regime aberto para início do cumprimento 
de pena.

 Por fim, postulou o a “manutenção do direito de recorrer em liberdade”.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, para manter a condenação 

do Apelante pelo crime de Tráfico de Drogas, mas, para reformar o entendimento negativo das “circunstâncias do crime”, 
fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Postulou, outrossim, que em razão da ausência de fundamentação para fixar o patamar da causa de diminuição de 
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, este deve ser delimitado em seu grau máximo.

Por fim, sustentou que, considerando tais reformas da dosimetria, o Apelante merece que o regime inicial de 
cumprimento de pena seja o aberto, ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Procuradoria de Justiça acompanhou o entendimento do membro do Parquet com atribuições em primeira 
instância (parecer fls. 08/12-verso dos autos físicos).

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

A sentença penal condenatória é a que julga procedente a pretensão acusatória por considerar que, após a instrução 
processual conduzida sob o crivo da norma-princípio constitucional do devido processo legal, configurou-se a certeza de 
que o fato delitivo narrado na exordial existiu e que foi praticado pelo denunciado.

Inexiste, a esta altura, o mero juízo de admissibilidade da propositura da ação penal, quando fazem-se suficientes 
a aferição de meros indícios de autoria por parte do acusado, aliada à demonstração inequívoca da materialidade do fato 
criminoso, para dar início ao trâmite do processo penal.

Afinal, neste momento, está-se diante da possibilidade do Estado imputar pena privativa de liberdade a determinado 
indivíduo, cerceando um dos seus bens jurídicos mais valiosos, sendo inadmissível, destarte, que isso ocorra sem que 
restem inequivocamente configuradas sua autoria e a existência do fato delitivo.

Nas palavras da doutrina:

“Sentença penal condenatória é a decisão judicial que atesta a responsabilidade criminal de 
acusado em virtude do reconhecimento categórico da prática da conduta típica, ilícita e culpável 
a ele imputada na peça acusatória (ou aditamento), impondo-lhe, em consequência, uma pena 
privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Para tanto, há necessidade de um juízo de 
certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo 
inviável a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/
ou probabilidade, sob pena de violação à regra probatória que deriva do princípio da presunção 
de inocência.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, Volume Único, 1ª Edição, 
2013. Pág. 1.513)

No entanto, no caso dos autos, o Magistrado de 1º grau proferiu o édito condenatório com âncora em elementos 
dos autos (probatórios e/ou informativos) que demonstraram a certeza de que o Apelante exerce o Tráfico de Drogas na 
comarca de Guanambi.

Com efeito, a prova de que a substância encontrada na posse do Recorrente trata-se, de fato, de entorpecente de 
uso proibido neste país resta devidamente evidenciada pelo Laudo Pericial acostado aos autos à fl. 18 (numerada como 
20 nos autos digitais), que identifica-a como o vegetal “Cannabis sativa”, droga popularmente conhecida como maconha, 
como se percebe da transcrição de sua conclusão a seguir:

“POSITIVO para o vegetal ‘Cannabis sativa’, constatado através dos exames macroscópicos, 
físicos e teste químico (Reação de Ghamarawi).” (fl. 18, numerada como 20 nos autos digitais)
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Aliando a prova pericial com os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do 
sentenciado, não pairam dúvidas de que a referida substância estava com este para ser comercializada.

Afirmaram os prepostos da Polícia Militar que ao chegarem com a viatura no local onde o Apelante se encontrava 
com determinado grupo de pessoas, estas se dispersaram, tendo o sentenciado ido para atrás de uma residência próxima na 
tentativa de se esconder. No entanto, encontrado e abordado pelos policiais, foi encontrado consigo algumas trouxinhas 
de maconha, separadas e embaladas em “sacolinhas plásticas”.

É o que se extrai dos trechos de seus depoimentos a seguir:

“(...) Perg. O sr. participou da diligência? E como ela se deu? Resp. Agente participou da diligencia, 
a gente tava fazendo ronda, naquele bairro lá, e aí tinha um grupo, ai o pessoal dispersou, ao ver 
a viatura dispersou. (…) Aí a gente voltou, deu a volta no quarteirão e percebeu que ele tava tipo 
escondido, no fundo de uma residencia que não tinha muro (…) aí no abordar a gente pegou 
ele (…) Perg: Mas essa residência era habitada, tinha alguém morando? Tinha alguém no local 
ou era abandonada? Não, não percebi não (...) ele ficou no fundo (…) Aí a gente foi abordou 
e localizou tipo oito ou nove trouxinhas de maconha, não lembro exatamente, aí a gente fez o 
procedimento normal (…) Perg: Essas trouxinhas de maconha, o sr. falou trouxinhas então, elas 
tavam embaladas né, fracionadas né? Resp: Fracionadas, tipo tabletizinho assim. Perg: Estavam 
no bolso dele, dentro de alguma sacola, tavam aonde? Resp: Tavam no bolso dele. (…) Perg: E, 
ao serem apreendidas estas substancias o que foi que ele alegou? Dr., assim, eu não me lembro 
mais. (…) Perg: Essas trouxinhas tavam todas com ele, no bolso dele, ou tavam em algum outro 
local? Resp.: Tavam com ele. Perg: Segundo o sr., de oito a nove? Resp.: Oito a nove, não lembro 
exatamente, faz tempo né, mas acho que foi essa quantidade mesmo. (…)” (Gilson Castro de 
Barros. Termo de Comparecimento e depoimento fl. 94 dos autos digitais; Mídia fl. 06 dos autos 
físicos)

“(...) Perg.: O sr. Participou de alguma diligência que tenha resultado na prisão do acusado aqui 
presente? Resp.: Sim, sr.; Perg: Quando foi isso? Resp.: A data certa não me lembro não. Perg.: 
Quanto tempo? Resp.: Acredito que mais de oito meses. (…) Perg: Em que local ocorreu? Resp.: 
Na rua joaquim fernandes, anexo ao bairro monte azul; Perg.: Em que consistiu a diligencia? 
Resp.: A gente tava em rondas no bairro monte azul, (inaudível) tinha um grupo de jovens na 
esquina Perg: Estava em ronda normal ou havia algum tipo de denúncia? Resp: Não, foi ronda 
rotineira. (...) aí esse grupo de jovens ao avistar a viatura se dissipou; Perg: E ele estava nesse grupo? 
Resp.: Ele tava, ele adentrou na residência, que a residência não tinha muro entrou no fundo da 
residencia, acho que na tentativa de se esconder; (imcompreensível) Perg: O sr. disse que viu um 
grupo de jovens né, ao visualizar essa cena, o sr. chegou a perceber que alguém estava passando 
alguma coisa pra outra pessoa, havia fumaça, havia algum sinal de que ali estaria havendo algum 
consumo de droga? Resp.: Não, só achou estranho que ao avistar a viatura, se dissolveu. (…) 
Perg.: O sr. fala ponto de droga, é porque naquele local há comercialização de droga, é isso? 
Sim sr.; Promotor: Por isso que motivou a diligência. Testemunha: Isso. Perg.: Ao encontrá-lo, 
o sr. encontrou o que com ele? Resp.: Foi encontrado com ele enrolado em uma sacola nove 
trouxinhas de maconha. Essa sacola tava em que local no corpo dele, tava no bolso? No bolso do 
short. (…) E dentro da sacola o sr. disse que havia nove trouxinhas, não é isso? Isso. Já separadas? 
Já separadas, acondicionadas, amarradas em sacolinhas plásticas, trouxinhas (incompreensível) 
(…) O sr. percebeu que o acusado demonstrava algum sinal de ter utilizado droga? Não. Tava 
com o olho vermelho, algum cheiro característico? Não. (…) O sr. já o conhecia? Não. Ouviu 
falar alguma coisa dele antes ou depois do fato? Não. (…)” (Armistrong Fonseca Ferreira. Termo 
de comparecimento e depoimento fl. 95 dos autos digitais; Mídia fl. 06 dos autos físicos)
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É cediço que os prepostos da Polícia Militar são funcionários públicos, e, no exercício de sua função, gozam da 
presunção de legitimidade de seus atos.

Ademais, em razão da relevância do cargo que ocupam, com o objetivo de promover a segurança pública da 
sociedade baiana, deve-se atribuir um relevante valor probatório para as suas declarações, caracterizando-as como meio 
idôneo a lastrear eventual condenação.

Decerto, o Tribunal da Cidadania já consolidou entendimento neste sentido, como pode-se extrair da ementa 
abaixo colacionada:

(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO 
DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO 
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO 
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. 
MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO 
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito 
de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, 
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no 
processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir 
pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o 
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de 
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no 
âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...) (STJ - HC: 271616 BA 2013/0177858-1, 
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 23/10/2013) (grifos acrescidos)

Desta forma, percebe-se que a autoria e a materialidade do fato objeto desta ação penal restam devidamente 
comprovadas, inexistindo dúvidas de que o Apelante comercializava a substância entorpecente no local onde foi preso em 
flagrante, devendo, assim, ser mantida sua condenação.

Diante de tal constatação, o pleito da desclassificação da capitulação jurídica da conduta do Apelante para o art. 
28 da Lei de Tóxicos resta prejudicado.

No que se refere à dosimetria, razão assiste à defesa.
Na primeira fase, fora valorada negativamente a circunstância judicial “circunstâncias do crime”, sob o fundamento 

de que o crime de tráfico de entorpecentes merece repressão, diante de suas consequências perante a sociedade. Convém 
transcrever tal a fundamentação do juízo a quo:

“Circunstâncias do crime: lhes são desfavoráveis em face da repressão ao tráfico de entorpecentes 
como mazela social geradora de vários outros crimes;”

No entanto, tal fundamentação do juízo a quo contraria frontalmente a doutrina deste país na conceituação de tal 
circunstância judicial, utilizando, inclusive, fatores que não dizem respeito à conduta imputada ao Apelante para agravar 
sua reprimenda.

Com efeito, a “repressão ao tráfico de entorpecentes” e o fato de tal mercância ilícita ser uma “mazela social” em 
nada se refere à qualquer conduta do Apelante narrada na inicial desta ação penal, e, sequer, a alguma que supere a punição 
em abstrato dada pelo legislador ao art. 33 da Lei 11.343/2006.

Vale colacionar o conceito doutrinário das circunstâncias do crime:

“As circunstâncias do crime – As circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as 
circunstâncias legais relacionadas expressamente no texto codificado (arts. 61, 62, 65 e 66 do 
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CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os 
tipos de meio utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes (...)” 
(Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 14ª edição, 2009, 
pág. 630)

Desta forma, deve ser considerada neutra tal circunstância judicial. Por consequência, em razão de ter sido a única 
valorada negativamente pelo juízo a quo, o patamar da pena-base deverá ser delimitado no mínimo previsto no preceito 
secundário do tipo penal.

Na pena provisória, não foram aplicadas quaisquer circunstâncias agravantes genéricas, bem como, não incidem 
atenuantes legais. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de penas aplicadas pelo juízo de 1º grau, resta a análise da 
minorante específica do delito de Tráfico de Drogas, positivada no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Da leitura da sentença condenatória, no entanto, tal análise estará restrita à presença de fundamentação por parte 
da Magistrada ao fixar o patamar de tal causa de diminuição de pena.

Com efeito, sendo reconhecida a minorante e inexistindo recurso do Ministério Público, a segunda instância, no 
processo penal, está impedida de piorar a situação do sentenciado, à luz da norma-regra da non reformatio in pejus.

Destarte, ao motivar seu entendimento acerca do patamar a ser reduzido na pena definitiva, o órgão jurisdicional 
a quo, no entendimento deste Relator, não exarou qualquer fundamentação concreta.

Faz-se necessário colacionar tal parte da sentença, in verbis:

“CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Há a contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista ser o acusado primário, de 
bons antecedentes presumidos, não integrando organização criminosa.
Assim, diminuo a pena em 1/6, totalizando a pena em 05 anos.” (fl. 131/132 dos autos digitais)

Como se vê, reconhecendo o direito do Recorrente de ser-lhe aplicada a referida causa de diminuição de pena, a 
Magistrada delimitou a fração redutora em 1/6 sem exarar qualquer motivação das razões para adotar tal patamar, sendo 
que o intervalo possível para fixação é de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Assim, diante da completa ausência de motivação para fixação de um patamar, sendo impossível à segunda 
instância no processo penal inserir fundamento em sentença condenatória que prejudique o acusado, deve ser reformado 
o patamar para o máximo cominado ao preceito secundário do tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça comunga com este entendimento, possuindo jurisprudência no sentido de fixar a 
fração máxima redutora na hipótese de inexistência de fundamentação para a delimitação do patamar. É o que se infere 
das ementas transcritas a seguir:

HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 
33, § 4º,   DA   LEI  N.  11.343/2006.  FRAÇÃO DO REDUTOR.  AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.  REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Não é dado à Corte estadual, em recurso exclusivo da defesa, trazer aos autos fato novo - em 
relação ao qual não teve a defesa oportunidade de, em amplo procedimento e na via ordinária, 
se defender e de produzir provas em sentido contrário - para justificar a incidência da minorante 
em patamar abaixo do máximo legal, sob pena de incorrer-se na inadmissível reformatio in pejus.
2.  Ao lançar mão do fundamento de que o acusado se dedicaria a atividades criminosas, ainda 
que haja mantido a incidência do redutor na fração aplicada pelo Juiz, a defesa foi pega de 
surpresa com fundamento novo, até então inexistente nos autos, em relação ao qual não teve 
ampla oportunidade de se defender e de produzir provas que refutassem tal alegação.
3.  O simples fato de o paciente não haver comprovado o exercício de atividade   lícita   não pode, 
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evidentemente, levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades criminosas, 
até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um 
infortúnio de boa parte da população, e não algo tencionado.
4. Embora seja certo que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos  necessários  ao  
reconhecimento da minorante, não esteja obrigado  a  aplicar  o  patamar  máximo de redução 
de pena - já que possui  plena  discricionariedade  para aplicar a redução no quantum que  
entenda  suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do  delito  perpetrado -, dúvidas 
não há de que a diminuição da pena em  percentual menor do que 2/3 deve ser concretamente 
fundamentada, o que não ocorreu na espécie.
5.  Uma  vez  que  o  paciente era tecnicamente primário ao tempo do delito,  teve  a  pena-
base  fixada no mínimo legal, foi condenado a reprimenda  inferior  a  4  anos  de  reclusão e 
foi agraciado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - a qual visa,  
justamente, a beneficiar o “traficante ocasional” -, o regime aberto  é  o  que  se  mostra  o  mais 
adequado para a prevenção e a repressão  do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 
3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da   Lei   n.   11.343/2006.   
A   favorabilidade   de todas essas circunstâncias também evidencia que a substituição da pena se 
mostra, no caso, medida socialmente recomendável, nos termos do art.
44, III, do Código Penal.
6.  Ordem concedida para:  a) aplicar em 2/3 a causa especial de diminuição prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, reduzir a reprimenda do paciente para 1 ano e 
8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa; b) fixar o regime aberto;
c)  determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(HC 387.244/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
07/03/2017, DJe 14/03/2017)

HABEAS CORPUS.  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. 
CAUSA ESPECIAL   DE   DIMINUIÇÃO.   QUANTUM DE INCIDÊNCIA.  AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO   IDÔNEA.   ILEGALIDADE.  OCORRÊNCIA.  REGIME 
INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA 
ORDEM.
1.  O Tribunal de origem não logrou fundamentar de maneira idônea a aplicação da causa especial 
de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 no percentual de 1/6, porquanto não declinou motivação 
suficiente para a fixação do referido redutor em seu patamar mínimo, sendo imperiosa a aplicação 
da minorante no quantum de 2/3, redimensionando-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão 
e 166 dias-multa.
2.  Fixada a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de motivos para a sua exasperação, e 
aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art.  33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 
em patamar máximo, sendo a reprimenda final 1 ano e 8 meses de reclusão, é possível o 
estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, a teor do disposto no art.  33, § 2º, c, e 44 e incisos, ambos do Código 
Penal.
3.  Ordem concedida a fim de reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 
dias-multa, bem como fixar o regime inicial aberto, possibilitando, ainda, a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
(HC 382.982/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
157

Assim, deve ser reformado o patamar da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 para 
delimitá-lo no máximo previsto em tal dispositivo, diante da completa ausência de fundamentação do órgão jurisdicional 
a quo para fixar a fração redutora.

Desta forma, reduzindo o patamar fixado na pena-base em 2/3 (dois terços), resta definitivamente delimitado em 
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por consequência, considerando que o crime a que foi condenado o Apelante não possui como elementares 
violência ou grave ameaça, bem como, não sendo ele reincidente em crime doloso, e, tendo as circunstâncias judiciais 
sido consideradas neutras, merece o Recorrente que sua pena privativa de liberdade seja convertida em duas restritivas de 
direitos, a serem apontadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, quando transitar em julgado este Acórdão.

No que tange à possível isenção da pena de multa, o STJ possui entendimento sedimentado pela impossibilidade 
de sua concessão, em razão da inexistência de previsão legal para tanto, como se percebe da ementa transcrita a seguir:

PENAL E PROCESSUAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO 
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE POR OFENSA AO 
ART. 212 DO CPP. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DO IMPULSO 
OFICIAL. NULIDADES RELATIVAS. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO 
E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  NULIDADE NÃO RECONHECIDA.  
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA 
APREENDIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.  APLICAÇÃO DO 
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N.11.343/2006.   PRESENÇA   DE   ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM 
ATIVIDADE CRIMINOSA.   PLEITOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E 
DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA RECLUSIVA SUPERIOR 
A 8 ANOS.  PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.
1.  (...)
9.  Descabida,  outrossim,  a  pretensão  de  afastamento da pena de multa,  não  apenas  por não 
se coadunar com a via do habeas corpus, remédio  constitucional destinado a tutelar a liberdade 
de locomoção -  já que o não cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena  
privativa  de  liberdade  -,  mas  também porque, nos termos do entendimento  pacífico  desta 
Corte, a impossibilidade financeira do réu  não  afasta  a imposição da pena de multa, inexistindo 
previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
Precedentes.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, 
DJe 28/10/2016)

Desta forma, deve ser negado o pedido de isenção da pena pecuniária.
O pleito de fixação da pena de multa em seu patamar mínimo legal não deve ser conhecido, haja vista que já fora 

delimitado, na sentença, o mínimo possível a ser imposto como multa. Com efeito, é o que se depreende da leitura do art. 
33 da Lei de Tóxicos combinado com o § 1º do art. 49 do CPB, in verbis:

Art. 49/CPB - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada 
na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do 
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse 
salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 33/Lei 11.343/2006. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa.

Em relação à “manutenção do direito de recorrer em liberdade”, resta prejudicada a análise deste pedido, em razão 
da fixação da reprimenda do Apelante por este Relator em patamar inferior a 04 (quatro) anos, sendo impossível eventual 
análise da decretação de custódia cautelar, conforme art. 313, I, do CPPB.

Ante todo o exposto, vota-se pelo PARCIAL PROVIMENTO do Apelo, redimensionar a pena privativa de 
liberdade do Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituindo-a por duas restritivas de direitos a 
serem fixadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0161658-45.2005.8.05.0001, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, JULGADO EM 08/06/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO 
ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E 
MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO 
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERROR IN 
JUDICANDO. REFORMA PARA VALORAR COMO NEUTRA A CONDUTA 
SOCIAL DOS RÉUS EM RESPEITO À SÚMULA Nº 444/STJ. NOVO CÁLCULO 
DA PENA-BASE. ADOTADO CRITÉRIO UTILIZADO PELO JUÍZO A QUO EM 
HOMENAGEM À REGRA DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECRETAÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCLUSÃO: RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
 
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 0161658-45.2005.8.05.0001, em 

que figuram como Apelantes Ricardo Silvany Dias e Sidney Oliveira Reis e Apelado o Ministério Público do Estado 
da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
DO AGENTE, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, à luz do art. 107, IV, do CPB.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ricardo Silvany Dias e Sidney Oliveira Reis em face de sentença 
condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª de Tóxicos da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Penal Pública 
incondicionada em epígrafe.
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Narra a exordial, in verbis:

“(...) Em 17 de novembro do ano em curso, por volta das 18:00 h, os policiais civis MANUEL 
CÂNDIDO DE SOUZA AMORIM, ANTÔNIO MONTEIRO BORGES E OSVALDO 
SANTANA ROCHA FILHO, lotados na DTE, concluíram diligências policiais e autuaram em 
flagrante delito os Denunciados que estavam traficando drogas continuadamente e em associação 
delitiva, sob a liderança de Carlos de Oliveira Batista, o ‘Passarinho’ e Carlos Antônio Batista, 
o ‘Carlinhos’, estes ainda não denunciados por aguardar novas peças investigatórias, na Rua 
Teotônio Vilela, em Fazenda Coutos III, em local conhecido como ‘Cracolândia’, de dominação 
da organização criminosa cujos integrantes foram acima citados.
Em campana, os agentes policiais observaram a intensa movimentação de tráfico na Rua Teotônio 
Vilela, quando os Denunciados SIDNEY, RICARDO E JAIRO esperavam os usuários, pegavam 
a droga ao lado do muro ou sob a calçada do Bar Santa Bárbara e entregavam o dinheiro apurado 
ao denunciado EDSON, dentro do citado bar.
Ao serem autuados, foram apreendidos sob a guarda dos Denunciados, especificamente no muro 
do bar Santa Bárbara 1(uma) sacola contendo 2(dois dolões, 25(vinte e cinco) cones médios e 
17(dezessete) cones pequenos da erva maconha, e mais uma bolsa de cor preta e azul com 1(um) 
dolão, 5(cinco) cones médios e 36(trinta e seis) cones pequenos, também da erva maconha, 
somando ao todo 250 g de peso bruto.
Já, escondidas, na calçada do bar, foram apreendidas 13 (treze) pedras de crack, com peso de 
15 g, tudo com destinação para o tráfico, positivadas para vegetal cannabis sativa e cocaína, 
respectivamente, que constituem substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme 
laudo de constatação de fls. 27 e 28.
Ato contínuo, também foi apreendida dentro do citado bar, de propriedade do Denunciado 
EDSON, sob o balcão, 1(uma) caixa de madeira com R$9.210,00 (nove mil duzentos e dez reais) 
e em poder do mesmo R$128,00 (cento e vinte e oito reais), além de outra caixa de papelão com 
17 (dezessete) seringas com agulhas e 4(quatro) usadas, e em poder do Denunciado SIDNEY 
mais R$77,00 (setenta e sete reais), U$18,00 (dezoito dólares), $10,00 (dez Kwanzas de Angola) 
e R$50,00 (cinquenta reais), conforme auto de exibiçã e apreensão de fls. 25, com guia depósito 
às fls. 58 e 59 e dinheiro estrangeiro às fls 54 às fls. 56, com oriem no narcotráfico.
Também foram apreendidos 2(dois) aparelhos motorola e samsung, o primeiro em poder do 
Denunciado JAIRO e o segundo com o usuário ALESSANDRO, ouvido às fls. 29.” (Denúncia, 
fls.02/03)

Por tais fatos, restaram denunciados nos termos dos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76.
Ultimada a instrução criminal, sobreveio a respeitável sentença de fls. 408/424 (autos digitais), que julgou 

procedente a pretensão acusatória para condenar os réus Edson dos Santos, Sidney de Oliveira Reis, Ricardo Silvany Dias 
e Jairo de Jesus como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo fixada a reprimenda final em 02 (dois) anos 
de reclusão, em regime inicial aberto, e multa de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, para Edson dos Santos e Jairo de Jesus e em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 
em regime inicial aberto, e multa de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, para Sidney Oliveira Reis e Ricardo Silvany Dias. A decisão em comento determinou a 
substituição das penas privativas de liberdade cominadas por penas restritivas de direito, a serem determinadas pela Vara 
de Execuções Penais, bem como concedeu aos denunciados o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 471/473, foi reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos sentenciados Edson dos Santos e Jairo 
de Jesus em razão do advento da prescrição, em sua modalidade retroativa.
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Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso, com razões às fls.479/486, pugnando pela absolvição, 
sob o argumento de insuficiência probatória, subsidiariamente, requerem a redução da pena-base ao seu mínimo legal, 
aduzindo que todas as circunstâncias previstas no art. 59 lhes seriam favoráveis.

Contrarrazoando, o douto órgão ministerial entendeu pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total 
improvimento (fls.487/493).

Encaminhados os fólios à douta Procuradoria de Justiça, o Ilustre membro do Parquet com atuação em segunda 
instância exarou manifestação às fls.503/506, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

Conhece-se do recurso, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A sentença penal condenatória é a que julga procedente a pretensão acusatória por considerar que, após a instrução 

processual conduzida sob o crivo da norma-princípio constitucional do devido processo legal, configurou-se a certeza de 
que o fato delitivo narrado na exordial existiu e que foi praticado pelo denunciado.

Inexiste, a esta altura, o mero juízo de admissibilidade da propositura da ação penal, quando se fazem suficientes 
a aferição de meros indícios de autoria por parte do acusado, aliada à demonstração inequívoca da materialidade do fato 
criminoso, para dar início ao trâmite do processo penal.

Afinal, neste momento, está-se diante da possibilidade de o Estado imputar pena privativa de liberdade a 
determinado indivíduo, cerceando um dos seus bens jurídicos mais valiosos, sendo inadmissível, destarte, que isso ocorra 
sem que restem inequivocamente configuradas sua autoria e a existência do fato delitivo.

Nas palavras da doutrina:

“Sentença penal condenatória é a decisão judicial que atesta a responsabilidade criminal de 
acusado em virtude do reconhecimento categórico da prática da conduta típica, ilícita e culpável 
a ele imputada na peça acusatória (ou aditamento), impondo-lhe, em consequência, uma pena 
privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Para tanto, há necessidade de um juízo de 
certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo 
inviável a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/
ou probabilidade, sob pena de violação à regra probatória que deriva do princípio da presunção 
de inocência.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, Volume Único, 1ª Edição, 
2013. Pág. 1.513)

Nessa linha de intelecção, compulsando os fólios com percuciência, constata-se, de logo, não merecer acolhida a 
aventada tese de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação objurgada.

Com efeito, do exame do caderno processual, verifica-se ser patente a materialidade do delito de tráfico de drogas, 
evidenciada pelo auto de exibição e apreensão de fl.25, como também pelos laudos de fls.27/28 e 307/308, que atestam o 
caráter ilícito das substâncias apreendidas.

A prova testemunhal colhida na fase instrutória, por seu turno, além de ratificar a materialidade delitiva, demonstra, 
de forma inequívoca, a autoria, uma vez que as testemunhas arroladas pela acusação, policiais responsáveis pela diligência 
que culminou na prisão dos Apelantes, apresentaram relatos lineares e coerentes, apontando que a droga pertencia aos 
Apelantes e destinava-se à mercancia.

Extrai-se dos referidos depoimentos (fls.248/252, 253/255 e 275/276), em apertada síntese, que no dia dos fatos, 
a polícia civil realizara diligência para apurar notícia de atividade ilícita no local apontado e que, inclusive, eram indicados 
alguns dos denunciados como participantes na empreitada criminosa. Fora realizada uma campana pelos agentes de 
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segurança pública, na qual puderam observar traficância de drogas no bar do denunciado Edson – as substâncias eram 
vendidas pelos três outros corréus e o dinheiro era entregue àquele.

Uma vez constatada a ocorrência de atividade ilícita, os policiais realizaram um cerco ao local referido e a abordagem 
dos indivíduos que lá se encontravam, vindo a encontrar substâncias de uso proscrito no Brasil e a prender em flagrante 
os acusados.

Relataram, ainda, que já havia informações da dedicação dos Apelantes ao comércio de entorpecentes. Confira-se:

“(...) que há um bom tempo a polícia civil já vinha investigando o tráfico de drogas existente na 
Rua Teotônio Vilela, bairro de Fazenda Coutos, na localidade conhecida por Cracolândia; que 
no dia dos fatos, a polícia civil fez uma diligência para apurar os fatos e realizou uma campana, 
por algum tempo, observando a movimentação da rua; que após ter detectado alguns envolvidos 
com a atividade de traficância, a polícia civil fez um cerco na rua e os prepostos efetivaram uma 
abordagem, mas proximidades do bar de Edson, onde estava ocorrendo o tráfico; que como já 
tinham observado antes, eles estavam pegando drogas para efetivação do comércio, foi efetuado 
o cerco e todos que estavam no local foram detidos e abordados; que em frente ao bar, sob um 
montinho de areia, o depoente encontrou as pedras de crack, treze pedras; que ao lado do bar, 
por detrás de um muro, um colega, cujo nome não se recorda, foi até esse local e encontrou uma 
sacola contendo diversos cones de maconha; que esse colega já foi para esse local em decorrência 
da observação anterior; que foram detidas cerca de nove ou dez pessoas, que se encontravam 
dentro e fora do bar; que o depoente deu voz de prisão a quem foi observado fazendo o tráfico; que 
essas pessoas são os denunciados aqui presentes; que foi efetuada uma revista no bar pertencente 
a Edson; que esclarece que os outros três acusados foram vistos vendendo drogas e passando 
dinheiro para Edson (…) que sem dúvida alguma, viu Jairo, Sidney e Ricardo vendendo drogas; 
que eles pegavam as drogas em frente ao bar e no muro ao lado do bar; que depois das vendagens 
eles adentravam o bar, onde se encontrava Edson; que já tinha sido apontado para o depoente 
Ricardo, conhecido por “Cadão”, e Sidney, como traficantes de drogas; que Edson e Jairo eram 
seus desconhecidos; (...)” (fls.249/250)

Registre-se, por oportuno, que o fato de as testemunhas arroladas pela acusação serem policiais, em nada desmerece 
os seus relatos, pois, ao revés, sua palavra é dotada de presunção de veracidade, ainda que relativa, em face da fé pública 
que possuem em serviço, por serem agentes estatais, atuando em busca da manutenção da segurança pública, sobretudo 
quando não há informação nos autos de interesse no resultado da demanda.

Em razão da relevância do cargo que ocupam, deve-se atribuir um acentuado valor probatório para as declarações 
desses agentes de segurança pública, caracterizando-as como meio idôneo a lastrear eventual condenação.

Decerto, o Tribunal da Cidadania já consolidou entendimento neste sentido, como pode-se extrair da ementa 
abaixo colacionada:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO 
DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO 
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO 
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. 
MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO 
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito 
de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, 
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no 
processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir 
pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o 
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de 
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prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, 
no âmbito do devido processo legal. Precedentes. “ (STJ - HC: 271616 BA 2013/0177858-1, 
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 23/10/2013) (grifos acrescidos)

Dessa forma, amoldando-se a conduta descrita na prefacial com perfeição ao tipo penal contido no art. 33, 
caput, da Lei nº 11.343/2006, bem assim, inexistindo excludentes de antijuridicidade ou causas exculpantes, e, ainda, 
estando robustamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, conforme visto alhures, alternativa não resta, senão 
reconhecer o acerto da sentença de piso ao condenar os Apelantes pela prática do delito acima referenciado.

Em relação à impugnação da reprimenda aplicada, aduzem os Apelantes que a majoração implementada na 
primeira etapa de dosimetria ocorreu de maneira desarrazoada, alegando que a Julgadora divorciou-se do conjunto fático 
ao valorar negativamente as circunstâncias atinentes à quantidade da droga e conduta social dos recorrentes, bem como 
afirmar que a pena teria também exasperada com base na “diversidade das drogas”, o qual não seria um critério ou motivo 
válido para tal.

Nesse particular, assiste parcial razão aos Recorrentes.
Na análise da pena-base, o Juízo do 1º grau considerou desfavoráveis a conduta social dos recorrentes, bem como 

a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
Ao contrário do tanto quanto alegado pela defesa, não houve exasperação da pena-base calcada em “diversidade das 

drogas”, foi empregada, em verdade, a expressão “diversidade de natureza das drogas apreendidas” a qual faz referência à 
valoração negativa da circunstância de natureza da substância ou produto apreendido, esta realizada de forma fundamentada 
pela Magistrada a quo. Deste modo, deve-se rechaçar o pleito defensivo quanto a esta circunstância.

Nesse mesmo sentido, não procede a alegação da defesa que as drogas apreendidas constituiriam uma “quantidade 
ínfima” (sic). Conforme laudo de fls.27/28, contata-se que foram encontrados em poder dos apelantes 250g (duzentos e 
cinquenta gramas) da erva cannabis sativa e 15g (quinze gramas) da substância conhecida como crack, quantidade esta que 
não pode ser tida como diminuta. Destarte, valorou acertadamente a circunstância em comento o Juízo a quo.

De outra monta, ao valorar negativamente a conduta social dos apelantes, a Julgadora de origem concluiu que 
estes conduziriam uma vida orientada ao cometimento de delitos com base na existência de ações penais em curso nas 
quais os referidos figuram como réus.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da súmula nº 444, consagrou entendimento no sentido 
de que, em homenagem ao princípio da presunção de não culpabilidade, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações 
penais em curso para agravar a pena-base”.

Portanto, deve a fundamentação esposada ser afastada e a circunstância judicial presentemente abordada ser 
considerada neutra ante a inexistência de substrato remanescente apto a desabonar a conduta social dos recorrentes.

Uma vez reanalisada a valoração das circunstâncias judiciais impugnadas, passa-se ao cálculo para redefinição do 
quantum a ser exasperado diante das duas circunstâncias remanescentes.

O critério que vem sendo adotado pelos Tribunais Superiores para delimitação da pena-base pauta-se em dar 
um mesmo peso a 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, em regra, 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 venia ao 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.
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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 
entendimento, a 2ª fase de aplicação da pena não terá nenhuma eficácia, visto que não poderá superar o patamar máximo 
fixado em abstrato.

Nessa linha de entendimento, posicionam-se os professores José Antônio Paganella Boschi e Renato Brasileiro de 
Lima. Veja-se:

“(...) Se o conjunto das circunstâncias judiciais for negativo (isto é, desfavorável ao acusado), 
a pena-base deve aproximar-se do termo médio para corresponder ao mais alto grau de 
reprovação pelo fato. A valoração negativa do conjunto das circunstâncias judiciais é 
um indicativo de que “tudo conspira contra o réu” e, portanto, a censura, por causa das 
peculiaridades que a determinaram, haverá de ser a mais intensa possível. Cada crime tem 
o seu próprio termo médio, e sua aferição é simples, bastando dividir por dois o resultado 
da soma do mínimo com o máximo abstratamente cominados no tipo correspondente. Essa 
expressão termo médio nã aparece explícita em nosso Código, mas o artigo 47, em sua redação 
original, dispunha que a pena privativa de liberdade para o reincidente específico deveria 
ocorrer acima da metade do soma do mínimo como máximo, ou seja, no resultado aritmético 
que a doutrina e a jurisprudência denominam de termo médio. Há resistências à utilização do 
limitador em tela. Guilherme de Souza Nucci em livro específico sobre a individualização da 
pena argumentou que a limitação da pena-base ao termo médio culmina por negar vigência ao 
princípio da legalidade. Nas suas palavras: “Existe a pena máxima, prevista no preceito secundário 
do tipo incriminador, para ser aplicada quando a situação concreta demandar. Logo, nã há como 
fundamentar, validamente, o limite impalpável do termo médio para o estabelecimento da pena 
concreta”. Como se pode ver, o eminente magistrado paulista advoga a possibilidade de fixação 
de pena-base em quantum próximo ou equivalente ao indicado na margem superior do tipo 
penal. Em que pese essa respeitável opinião e a existência de julgados que a confortam, 
outros doutrinadores, com os quais estivemos alinhados o tempo todo, bem como arestos 
de Tribunais Estaduais e Federais, continuam adotando o termo médio como parâmetro 
obrigatório na quantificação da pena-base. Esse posicionamento é o mais correto, data venia, 
sendo importante registrar que a redação do artigo 47 foi substituía pela Lei 7.209/84, ao reformar 
a Parte Geral do Código Penal, não pela percepção de inconveniência da fórmula, e sim como 
natural decorrência da extinção da figura da reincidência específica, em má hora reintroduzida 
pelas Leis 8.072/90 e 9.714/98. O termo médio atua como escudo de proteção contra os 
excessos do jus puniendi, porque ele também se mostra bem ajustado à funcionalidade 
do método trifásico, que reserva momentos específicos para novas quantificações aptas 
a conduzirem a pena considerada básica a patamar quantitativo bem mais elevado. Ora, 
como primeira referência penal no método trifásico, a pena-base nã pode converter-se, 
desde logo, em pena máxima, porque isso implicaria desconsiderarmos a progressividade 
para quantificações reservada à fases seguintes, sem necessidade de insistirmos, outrossim, 
que a tese oposta destoa do comando normativo da proporcionalidade abraçado pelo nosso 
sistema normativo constitucional e infraconstitucional. Em suma: na primeira fase do 
método trifásico, a pena-base é individualizada dentro das margens específicas (o mínimo 
legal e o termo médio), jamais podendo excedê-las, salvo em descompasso com o sistema 
trifásico e com dispositivos constitucionais. (...)”(BOSCHI, José Antonio Paganella. 6. ed., 
rev. atual. e ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 150/151) (Grifos 
acrescidos).

“(...) Na hipótese de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem favoráveis ao acusado, 
a pena-base deve ser fixada no mínimo previsto no preceito secundário. Caso alguma circunstância 
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seja desfavorável, deve afastar-se do mínimo; se, todavia, o conjunto for desfavorável, a pena 
pode se aproximar do chamado termo médio, representado pela média da soma dos dois 
extremos, quais sejam, limites mínimo e máximo. Na prática, como destaca Bitencourt, o 
cálculo tem início a partir do limite mínimo e só excepcionalmente, quando o conjunto das 
circunstâncias do art. 59 revelar especial gravidade, se justifica a fixação da pena-base distanciada 
do mínimo legal. 219 (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Penal Especial Comentada. 
3ª Edição. Editora Juspodivm: Salvador, 2015. p. 808) (Grifos acrescidos).

No caso do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o termo médio entre as penas mínima e 
máxima cominadas é de 10 (dez) anos. Subtraindo deste valor a pena mínima, 05 (cinco) anos, encontra-se o intervalo de 
05 (cinco) anos, a ser dividido pelo número de circunstâncias judiciais.

Pontue-se, entretanto, que em situações como a dos autos, por tratar-se de delito de tráfico de drogas, deve-se levar 
em conta o disposto no art. 42 da Lei Tóxicos, que traz duas outras circunstâncias não elencadas no Código Penal, a saber, 
a quantidade e a natureza da droga comercializada, consideradas preponderantes pelo referido dispositivo, juntamente à 
conduta social e personalidade do agente - já elencada pelo art. 59 do CPB – totalizando, assim, não 08 (oito), mas 10 
(dez) circunstâncias a serem analisadas.

Outrossim, refletindo acerca da questão e visando dar efetividade à determinação de preponderância das 04 
(quatro) circunstâncias judiciais citadas acima, trazida pelo já mencionado art. 42 da Lei de Drogas, impõe-se a atribuição 
de peso diverso a estas, em relação às demais elencadas no art. 59 do diploma repressivo.

Assim, através de um juízo de razoabilidade e ponderação, revela-se coerente a atribuição de valor dobrado 
quando da análise da quantidade e natureza da droga, como também da personalidade e conduta social do agente, 
quando comparadas às outras seis circunstâncias a serem examinadas, a saber, consequências e circunstâncias do crime, 
comportamento da vítima, culpabilidade, antecedentes e motivos do delito.

Logo, em um cálculo aritmético, buscando a objetivação de tal raciocínio, chega-se à conclusão de que, na análise 
de delitos envolvendo a Lei de Drogas, existem 04 (quatro) circunstâncias judiciais cujo peso de valoração seria 02 (dois), 
enquanto outras 06 (seis) com peso 01 (um).

Nessa linha, dividindo-se o intervalo de 05 (cinco) anos supramencionado, por todas as circunstâncias judiciais 
referidas, e levando em consideração seus pesos diversificados, no esteio do quanto exposto acima, resulta o valor 
aproximado de 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias por cada uma das circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de 
Drogas, bem como 04 (quatro) meses e 08(oito) dias em relação às demais.

No presente caso, foi reformada a decisão para valorar a conduta social dos recorrentes como neutra, remanescendo 
juízo de desvalor quanto às circunstâncias relativas à quantidade e natureza das drogas apreendidas. Sendo estas duas 
circunstâncias de caráter preponderante, deve ser fixada a reprimenda base em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) 
dias.

Contudo, extrai-se que o parâmetro agasalhado pela sentença vergastada, o qual exasperou a pena-base em 06 
(seis) meses a cada circunstância valorada negativamente, revela-se mais benéfico ao recorrente no caso sob estudo.

Com efeito, aplicado o critério de origem nesta primeira etapa chega-se ao quantum de 06 (seis) anos. Portanto, 
em respeito à regra da non reformatio in pejus, adota-se o parâmetro de origem e fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem aplicadas na etapa intermediária.
Na derradeira fase, mantém-se a redução no patamar de 2/3 (dois terços) efetuada pela Magistrada primeva em 

aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
Nessa linha, torna-se definitiva a pena privativa de liberdade na quantia de 02 (dois) anos de reclusão.
Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (05/04/2006 – fls.181/183) e a publicação da sentença 

condenatória recorrível (15/01/2014 – fls.431/433) transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, impondo-
se a decretação da extinção da punibilidade dos agentes em decorrência do advento da prescrição, em sua modalidade 
retroativa, consoante o art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, todos do CPB.
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Ante o exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto para redimensionar 
a pena de reclusão imposta para 02 (dois) anos. Por consequência, vota-se pela decretação da extinção da punibilidade 
dos agentes, diante da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024653-73.2008.8.05.0001, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, JULGADO EM 01/06/2017.

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO 
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 2. MATERIALIDADE E AUTORIA 
ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. 3. LAUDO PERICIAL COLACIONADO 
QUE ATESTA, DE FORMA DEFINITIVA, A NATUREZA ILÍCITA DA SUBSTÂNCIA 
APREENDIDA. 4. CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS 
COLHIDOS EM AMBAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE, ALÉM 
DE CORROBORAREM A MATERIALIDADE, REVELAM CABALMENTE 
A AUTORIA DELITIVA. 5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. 
MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS IMPLEMENTADA COM 
AFASTAMENTO DO REDUTOR MÁXIMO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. 
NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DA 
MINORAÇÃO MAIS FAVORÁVEL, SOBRETUDO QUANDO NA PRIMEIRA 
ETAPA A SANÇÃO FORA APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO, POR NÃO 
SEREM DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB. PENA 
ALTERADA, APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE 2/3. 6. POR CONSEQUÊNCIA, 
IMPOSITIVO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM 
BASE NA NOVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CONCRETO FIXADA, 
QUAL SEJA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. 7.APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO
 
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 0024653-73.2008.8.05.0001, 

em que figura como Apelante Manuela Maria Mendes Vieira Conceição e Apelado o Ministério Público do Estado da 
Bahia.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara 
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO 
ao recurso, aplicando a fração máxima de minoração da causa de diminuição estatuída no §4º do art. 33 da Lei de 
Drogas, e, por consequência, DECRETAR, de ofício, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, em razão da incidência 
da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V, ambos do CPB, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Manuela Maria Mendes Vieira Conceição em face de sentença 
condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Penal 
Pública incondicionada em epígrafe.

Narra a exordial, in verbis (fls. 02/04), que:
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“(...) No dia 04 de janeiro de 2008, no interior de um aimóvel, localizado na Rua Ruy Barbosa, 
nº 63, Beco do Amor, os Denunciados foram flagrados com grande quantidade de pedras de 
Crack.
Os Denunciados, ao perceberem a presença dos policiais militares na localidade (apontada por 
abrigar uma “boca de fumo”), tentaram se despojar da droga, negando o acesso dos policiais no 
recinto e lançando pela janela três bolsas, contendo crack, dinheiro e papéis usados no invólucro 
das pedras que posteriormente seriam comercializadas.
Ao adentrar no imóvel, cuja propriedade atribuiu-se a segunda Denunciada, os policias 
encontraram dinheiro e objetos adquiridos com a atividade ilícita.
Às fls. 5/6, DIOGO SANTOS DA SILVA E DEIVIDE ARAÚJO PAXE confessaram a prática de 
tráfico de drogas, apontando, inclusive, o pré-nome de um dos seus fornecedores de drogas, qual 
seja: Eduardo. Bem assim, informaram que a droga foi adquirida para ser vendida no carnaval do 
ano corrente e que cada pedra de crack era vendida por R$ 5,00 (cinco reais).
Revelaram, ainda, que a casa da segunda Denunciada era ponto de venda e que, em contrapartida, 
ela recebia R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de vendagem.
A natureza toxicológica da droga resta consubstanciada no Laudo Pericial de fl. 24, o qual indicou 
a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil 
e constante da lista F-1 da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS, ora em 
vigor (...)”

Por tais fatos, a Recorrente restou denunciada, juntamente a Diogo Santos da Silva e Deivede Araújo Paxe, nos 
termos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Ultimada a instrução criminal, sobreveio a respeitável sentença de fls. 215/221, que, após implementar a emendatio 
libelli, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando a Apelante  pela prática do delito descrito no 
art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006, sendo fixada a reprimenda final daquela em 03 (três) anos e 03 (três) meses de 
reclusão, em regime inicial aberto - sendo esta substituída por reprimenda restritiva de direitos -, além de 500 (quinhentos) 
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-a, por outro lado, no 
tocante ao tipo penal do art. 35 do mesmo diploma normativo.

Em relação aos outros dois denunciados, houve a decretação de extinção da punibilidade, em razão ter sido 
noticiado nos autos o óbito de ambos, consoante se observa às fls. 211/214.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela sua absolvição, aduzindo, em síntese, não 
haver comprovação da materialidade, sob o pretexto de inexistir no caderno processual laudo toxicológico definitivo da 
droga apreendida, como também dúvida em relação à autoria do crime. Requereu, subsidiariamente, a incidência do grau 
máximo de minoração referente à causa de diminuição estatuída no §4 do art. 33 da lei de Drogas, que fora utilizada pela 
Julgadora em seu patamar mínimo (fls. 239/246).

Contrarrazoando, o douto órgão Ministerial rechaçou as teses defensivas, argumentando a plena higidez da 
sentença guerreada, requerendo que seja ela integralmente mantida (fls. 247/253).

Encaminhados os fólios à douta Procuradoria de Justiça, o Ilustre membro do Parquet exarou manifestação às fls. 
257/268, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

Conhece-se do recurso, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
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A sentença penal condenatória é a que julga procedente a pretensão acusatória por considerar que, após a instrução 
processual conduzida sob o crivo da norma-princípio constitucional do devido processo legal, configurou-se a certeza de 
que o fato delitivo narrado na exordial existiu e que foi praticado pelo denunciado.

Inexiste, a esta altura, o mero juízo de admissibilidade da propositura da ação penal, quando fazem-se suficientes 
a aferição de meros indícios de autoria por parte do acusado, aliada à demonstração inequívoca da materialidade do fato 
criminoso, para dar início ao trâmite do processo penal.

Afinal, neste momento, está-se diante da possibilidade do Estado imputar pena privativa de liberdade a determinado 
indivíduo, cerceando um dos seus bens jurídicos mais valiosos, sendo inadmissível, destarte, que isso ocorra sem que 
restem inequivocamente configuradas sua autoria e a existência do fato delitivo.

Nas palavras da doutrina:

“Sentença penal condenatória é a decisão judicial que atesta a responsabilidade criminal de 
acusado em virtude do reconhecimento categórico da prática da conduta típica, ilícita e culpável 
a ele imputada na peça acusatória (ou aditamento), impondo-lhe, em consequência, uma pena 
privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Para tanto, há necessidade de um juízo de 
certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo 
inviável a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/
ou probabilidade, sob pena de violação à regra probatória que deriva do princípio da presunção 
de inocência.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, Volume Único, 1ª Edição, 
2013. Pág. 1.513)

Nessa linha de intelecção, compulsando os fólios com percuciência, constata-se, de logo, não merecer acolhida a 
aventada tese de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação objurgada.

Com efeito, do exame do caderno processual, verifica-se ser patente a materialidade delitiva, evidenciada pelo 
laudo pericial de fl. 33, através do qual se constata, de forma incontroversa, a natureza ilícita da substância apreendida.

Nesse ponto, importa registrar o equívoco do Apelante ao afirmar que o referido laudo é apenas provisório, motivo 
por que seria insuficiente para justificar uma condenação.

Em verdade, o documento em exame claramente atesta com detalhes e ilicitude do material examinado, salientando 
que fora detectada a presença de “benzoilmeticgonina (cocaína)” , conclusão firmada por dois peritos criminalistas, sendo 
descabida a tentativa de desconsiderar tal análise pormenorizada, absolutamente suficiente para atestar a materialidade do 
crime em foco. Por oportuno, transcreve-se trechos do referido laudo, donde se confirma o raciocínio acima exposado:

“(...) AUTORIDADE REQUISITANTE – Belª. Maria Aparecida Guedes Martins, Delegada de 
Polícia da Delegacia de Proteção ao Turista – DELTUR, através do ofício nº 186/2008, emitido em 
05/02/08. (…) Os Peritos signatários, designados pela Srª. Diretora deste Laboratório para 
a realização da perícia acima mencionada apresentam a seguir o resultado dos seus trabalhos. 
EXAMES – Às 03h e 35 min do dia 05/02/08 foram recebidos neste plantão 400 (quatrocentos) 
pedras pequenas e 03 (três) pedras maiores de substância sólida na forma de pedras amareladas, 
acondicionadas em um saco plástico branco leitoso. A massa liquida total foi de 121,42g (cento 
e vinte um gramas e quarenta e dois centigramas), da qual foi retida a massa líquida de 2,0g 
(dois gramas) sendo o restante do material devolvido à Autoridade Requisitante, conforme 
exigências legais. Utilizando-se um solvente adequado, foi preparado um extrato da amostra 
que, submetido à análise por Cromatografia em Fase Gasosa, evidenciou a presença de 
benzoilmeticgonina (cocaína). RESULTADO – Detectada a presença de Benzoilmetilecgonina 
na amostra 20089 003841A. QUESITOS: 1º) Qual a espécie e quantidade da prova material 
enviada para exame? Resp: Vide item exames. 2º) Trata-se de substância entorpecente ou 
análoga? Resp.: O alcalóide Cocaína é uma Substância Entorpecente de uso proscrito no 
Brasil e constante da Lista F-1 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/
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Ministério da Saúde, ora em vigor. 3º) Quais as denominações vulgares e o correspondente 
nome científico? Resp.: A Cocaína na forma alcaloidal, sólida, ilicitamente comercializada 
em pequenos pedaços cristalinos, recebe o nome de “craque”, “crack” ou “rock”. Nome 
científico: Benzoilmeticgonida. (...)” (Laudo de fl. 33) (Grifos acrescidos)

Nesse especto, é de se pontuar que a caracterização do laudo pericial como sendo de constatação provisória 
ou laudo toxicológico definitivo não toma por base o momento específico de sua elaboração, mas sim o seu grau de 
precisão, aliado à qualificação técnica do seu subscritor. Em regra, nas persecuções criminais envolvendo delitos da Lei 
de Drogas, o que normalmente se verifica é a presença de um laudo inicial mais simples apenas apontando o indicativo 
de que determinada substância é entorpecente, para subsidiar eventual prisão em flagrante – atendendo ao comando do 
art. 50, §1º, da Lei de Drogas –, com posterior encaminhamento de laudo mais apurado – necessário ao lastreamento de 
eventual sentença condenatória – que afirme peremptoriamente o caráter ilícito do material, elaborado por peritos oficiais, 
adjetivado, então, como sendo o laudo definitivo.

Em casos tais, o que se busca é tão somente evitar que a condenação penal, que requer certeza sobre todos os 
aspectos do crime, sobrevenha com base em laudo superficial, exigindo, assim, documento posterior que garanta o acerto 
do exame preliminar, evitando indesejadas injustiças.

Isso se dá, principalmente, pela corriqueira impossibilidade prática de exame acurado do material apreendido no 
curto espaço de tempo da lavratura do APF, quando se admite, então, a mencionada constatação preliminar, amparada 
muitas vezes em verificações meramente sensoriais, que pode ser realizada, inclusive, por qualquer pessoa idônea, a fim de 
possibilitar ao menos o início da persecução criminal, consoante leciona a doutrina:

“(...) O § 1º do art. 50 da Lei n. 11.343 /2006 estabelece que para efeito da lavratura do auto 
de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de 
constatação da natureza e quantidade da droga. É possível que o laudo de constatação seja 
firmado, em situação extrema e plenamente justificada, por pessoa idônea, sem habilitação 
técnica, pois a lei menciona que, na falta de perito oficial, é cabível seja firmado por pessoa 
idônea. Entenda-se:qualquer pessoa idônea. (...)” (Marcão, Renato Tóxicos: Lei n. 11. 34 3, 
de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada/ Renato Marcão. - JO. ed. - São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 273) (Grifos acrescidos).

“(...) Especificamente em relação aos crimes previstos na Lei n° 11.343/06, dispõe o art. 
50, § 1 °, que, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento 
da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade 
da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. A Lei de Drogas 
também prevê que o perito que subscrever este laudo preliminar não ficará impedido de participar 
da elaboração do laudo definitivo (art. 50, § 2°). O objetivo desse laudo de constatação é 
apenas verificar, preliminarmente, a existência do princípio ativo da droga, evitando-se que 
alguém sej a mantido preso em virtude do porte de substâncias absolutamente inócuas (v.g., 
talco) . Por mais improvável que possa parecer, a autoridade policial deve ter sempre muita cautela 
por ocasião da prisão em flagrante em crimes de drogas para se certificar de que a substância 
apreendida com o agente é, de fato, entorpecente. (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação 
Criminal Especia Comentada. 3ª Ed. Editora Juspodivm: Salvador. 2015.  p. 846)

Entretanto, nada impede, é claro, que já de início seja realizado o exame acurado e definitivo que aponte, com 
certeza, ser a substância de caráter proscrito, exatamente como ocorreu no caso dos fólios. Ora, se foi possível desde o 
início que peritos oficiais examinassem e apontassem precisamente a natureza da droga, evidentemente trata-se este de 
laudo definitivo, dispensando qualquer outro documento semelhante posterior.
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Na situação dos autos isso se revela ainda mais evidente quando do exame do ofício de fl. 24, em que a ilustre 
Delegada de Polícia encaminha as substâncias para exame pericial, indicando, expressamente, objetivar a elaboração de 
laudo pericial definitivo, ofício em relação ao qual o próprio laudo em questão faz menção expressa, conforme se observa 
das suas informações iniciais.

Ou seja, o que se verifica claramente é que no caso em testilha foi possível, desde a lavratura do Auto de Prisão 
em Flagrante, a realização hábil do exame toxicológico definitivo, através de procedimento químico próprio (análise por 
Cromatografia em Fase Gasosa – vide laudo de fl. 33, já citado) consistentemente lavrado por dois peritos criminais, 
sedimentando, de logo, a evidenciação da materialidade do crime.

Outrossim, ainda que, eventualmente, se entendesse ser o referido documento provisório – apenas em razão 
de ser o único constante dos autos -, é de se pontuar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, até 
mesmo, a condenação baseada em laudo de constatação preliminar quando este tenha sido lavrado por perito oficial e 
possuir conteúdo preciso em ralação ao caráter do material posto em exame. Induvidosamente, o documento de fl. 33 se 
enquadraria em tais requisitos, conforme claramente explicitado nos parágrafos anteriores. A esse respeito, veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL.  TRÁFICO DE DROGAS.  PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E 
NÃO NULIDADE.  POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA 
MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO 
ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO 
DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1.  Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico   definitivo   
é   imprescindível   à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a 
natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde 
a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades 
legais.  Precedente: HC 350.996/RJ, Rel.   Min.   Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, 
publicado no DJe de 29/08/2016.
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação 
da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação 
provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois 
elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, 
a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação 
precisa como entorpecente podeexigir, ou não,  a  realização de exame mais complexo que 
somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações 
sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais 
conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados   “narcotestes”   
e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos 
e mais comercializados.
4.  Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, 
identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável 
com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em 
que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de 
constatação.
5.  De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não 
se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico 
preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como 
também de reforçar a evidência da materialidade do delito.
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6.  Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao 
agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito 
de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.”
(EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA.  ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS 
EQUIPARADOS AOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 
DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. 
INOCORRÊNCIA. LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL QUE 
PODE EMBASAR A MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL.  COAÇÃO ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto 
para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a 
possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
- No julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou  o  
entendimento  de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da 
materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes,  sem  o  qual  é  forçosa  a  absolvição  
do acusado, admitindo-se,   no   entanto,   em  situações  excepcionais,  que  a materialidade 
do crime de drogas seja feita por laudo de constatação provisório,  desde  que  ele  permita 
grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial.
-  O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o   material 
apreendido como cocaína e maconha, constitui uma das exceções em que a materialidade do 
delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.
-  Caso que se amolda à situação fática do EREsp 1544057/RJ, no sentido de que, embora o 
laudo definitivo tenha sido acostado aos autos após a prolação da sentença: a) foi elaborado 
exame prévio de material entorpecente por perito criminal que atestou corresponder o material 
colhido a cocaína e maconha; e b) a procedência da representação   escorou-se, também, na   
própria   confissão do adolescente na esfera administrativa e em juízo.
- Habeas corpus não conhecido.”
(HC 365.599/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016)

De um modo ou de outro, portanto, é incontroversa a materialidade do delito em foco.
A prova oral colhida na fase instrutória, por seu turno, além de ratificar a materialidade delitiva, demonstra, 

de forma inequívoca, a autoria, uma vez que as testemunhas arroladas pela acusação, confirmam os fatos narrados na 
denúncia, revelando ser absolutamente descabida a suposta insuficiência probatória alegada.

 Consoante se extrai dos depoimentos de fls. 153/155, 164/165 e 166, em síntese, no dia e local dos fatos, os 
policiais responsáveis pela prisão identificaram a comercialização de drogas efetuada pelos denunciados Deivide Araújo 
Paxe e Diogo Santos da Silva, já falecidos, que vinha sendo realizado em imóvel pertencente à Apelante

Realizada a diligência, os dois primeiros denunciados tentaram se desfazer das substâncias encontradas, mas os 
agentes estatais visualizaram a ação e conseguiram proceder à apreensão do material ilícito, efetuando, consequentemente, 
a prisão que resultou na deflagração da presente demanda criminal.
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Segundo restou consignado, a Recorrente se encontrava no imóvel no momento da abordagem, e não só tinha 
conhecimento da comercialização dos entorpecentes, como também recebia uma contraprestação para permitir tal ação 
em sua casa. Nessa linha, veja-se:

“(…) que próximo a casa de Manuela o depoente viu vários indivíduos encostados em uma 
grade; que recorda que eram aproximadamente quatro pessoas que estavam a comprar drogas 
e outras quatro foram encontradas pelo binóculo; que recorda que foi solicitado aos ocupantes 
da casa que abrissem a grade para permitir a busca, sendo por aqueles negada; que o depoente, 
sabendo da existência de um terreno baldio, prostrou-se de tal forma que conseguia enxergar se 
porventura algum material fosse jogado naquele terreno a partir do imóvel onde se encontravam 
os acusados; que tal atitude por parte do depoente partiu de informações que lhe foram trazidas e 
que todas as vezes que se realizava diligência no local, as drogas eram arremessadas pela janela no 
terreno baldio e após a saída dos policiais, os acusados recuperavam o material; que no dia fato 
ao ver os acusados jogando a droga no dito terreno, um colega do depoente de nome Edmilson 
saltou o muro, tendo acesso ao terreno e recuperou o material dispensado pelos acusados; (…) 
que recorda que os acusados Diogo e Devide confessaram que vendiam drogas e que alugavam 
o imóvel de Manuela no período do carnaval de 2008, pagando cem reais por dias; que 
Manuela sabia do ânimo de venda por parte dos denunciados, permanecendo nesse período 
de carnaval no imóvel e também usando drogas que recebia dos demais denunciados (...)” 
(Depoimento de Berival Silvino de Santana, fls. 164/165) (Grifos acrescidos)

“(...) que recorda da existência de quatro pessoas no interior do imóvel, recordando também que 
tinha uma grade com um lençol por trás, bloqueando a visão de parte do imóvel; que recorda 
ter ficado pedindo aos acusados que abrissem a grade e aqueles relutaram, enquanto isso o 
colega Berival ficou em posição que dava acesso a janela lateral do imóvel onde os acusados se 
encontravam; que recorda que Berival informou que foram lançadas drogas em umas bolsas pela 
janela em um terreno baldio; que a droga era crack (…) que se recorda que ter sido encontrado 
dinheiro em três bolsas localizadas naquela área e que consistia em cédulas de pequeno valor 
de moedas; que recorda que os acusados Devide e Diogo confirmaram a venda das crogas; que 
sabe que a denunciada Manuela alugava o imóvel para os demais denunciados para que eles 
comercializassem a droga (…) (Depoimento do Policial Civil Custódio Paulo Neves dos Santos, 
fl. 166)

Registre-se, por oportuno, que o fato de as testemunhas arroladas pela acusação serem policiais em nada desmerece 
os seus relatos, pois, ao revés, sua palavra é dotada de presunção de veracidade, ainda que relativa, em face da fé pública 
que possuem em serviço, por serem agentes estatais, atuando em busca da manutenção da segurança pública.

Em razão da relevância do cargo que ocupam, deve-se atribuir um acentuado valor probatório para as declarações 
dos policiais, caracterizando-as como meio idôneo a lastrear eventual condenação.

Assim, o afastamento de prova oral dessa natureza somente se justificaria se houvesse elementos concretos capazes 
de demonstrar que tais agentes teriam interesse direto no resultado da demanda, não sendo essa a situação dos fólios.  

Decerto, o Tribunal da Cidadania já consolidou entendimento neste sentido, como pode-se extrair da ementa 
abaixo colacionada:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO 
REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO 
DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO 
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como 
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pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas 
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que 
o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o 
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o 
édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. “ (STJ - 
HC: 271616 BA 2013/0177858-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T5 - QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2013) (grifos acrescidos)

Por seu turno, corroborando todo o arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, 
os elementos de informação colhidos na etapa policial conduzem ao mesmo entendimento, sendo oportuno transcrever 
alguns trechos das oitivas realizadas em tal fase:

“(...) que levou a mercadoria para a casa de Manuela, irmã de criação do interrogado, e lá 
colocou seu ponto de venda; que a pedra era vendida por R$ 5,00 (cinco reais) cada, e que 
pelo ponto dava a Manuela a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia (...)” (Oitiva de Diego 
Santos da Silva, fl. 13, fase policial) (Grifos acrescidos).

“(...) que levou a mercadoria para a casa de Manuela, onde comercializava por R$ 5,00 
(cinco reais) cada pedra, e que pelo ponto Manuela recebia a quantia de R$ 100,00 (cem 
reais) por dia em espécie (...)” (Oitiva de Devide Araujo Paxe, fase policial, fl. 14) (Grifos 
acrescidos).

“(...) Que Diogo é seu irmão de criação e Divide namora com sua irmã Michele, e que cedeu 
a casa para poder usar a droga e que eles dava cerca de R$ 30,00 (trinta reais) em drogas por 
dia. Que os rapazes estavam em sua casa vendendo o crack desde o início do carnaval (...)” 
(Oitiva de Manuela Maria Mendes Vierira Conceição, fase policial, fl. 13) (Grifos acrescidos).

Nesse particular, cabe pontuar que as peças produzidas na etapa policial, conquanto não possam, por si só, 
subsidiar um édito condenatório, servem de reforço às provas colhidas durante a fase judicial, uma vez que, no sistema de 
valoração da prova adotado pelo direito brasileiro (Livre Convencimento Motivado), é permitido ao Magistrado formar 
seu entendimento cotejando o material da etapa processual com o da pré-processual. O que não se admite, evidentemente, 
é condenação embasada tão somente por arcabouço oriundo do procedimento inquisitorial. É o que se percebe da 
interpretação literal do dispositivo previsto no art. 155 do Diploma de ritos penais:

“Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação 
dada pela Lei nº 11.690, de 2008)” (grifo acrescido)

A jurisprudência também é unânime em aceitar tal entendimento, como se observa das ementas a seguir transcritas:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE ENCONTRA 
APOIO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA 
AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO 
ARTEFATO. DESNECESSIDADE. ERESP N. 961.863/RS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O 
art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado não pode “fundamentar sua decisão 
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exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Contudo, as provas 
produzidas no inquérito policial podem ser valoradas, desde que em harmonia com a prova 
colhida na fase judicial. 2. No caso, da leitura do acórdão hostilizado, extrai-se que a sentença 
condenatória encontra-se fundamentada nas provas pericial (laudo papiloscópico) e testemunhal 
produzidas durante a instrução criminal. O depoimento que não pôde ser repetido em juízo foi 
corroborado por outras provas apresentadas no curso da ação penal; não se tratando, portanto, 
de prova exclusiva, não há óbice à sua utilização. 3. Por sua vez, é assente o entendimento desta 
Corte de que, no crime de roubo com emprego de arma, a não apreensão ou a falta de realização 
de perícia no artefato não tem o condão de afastar a causa de aumento da pena prevista no art. 
157, § 2º, I, do CP, se presentes outros elementos que demonstrem sua utilização, como no caso 
em comento. 4. Assim sendo, inviável o provimento recursal, inclusive para o fim de comprovar-
se a insuficiência de provas para a condenação, visto ser necessário o reexame de matéria fática-
probatória, o que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 377671 DF 2013/0279200-3, Relator: Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 28/08/2014) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME 
PARA USO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E 
EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). 
MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE 
OFÍCIO. 1. Para o acolhimento da tese de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de 
entorpecentes, seria imprescindível exceder os fundamentos do acórdão vergastado e adentrar 
no exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor do verbete 
sumular n. 7 desta Corte. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível a utilização 
de elementos informativos para a formação da convicção do julgador quando corroborados 
por outras provas judicializadas, como ocorreu na espécie, não havendo, portanto, violação 
do art. 155 do CPP. 3. Evidenciado o manifesto constrangimento ilegal em relação à aplicação 
da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar mínimo, 
impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena aplicada ao recorrente. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. Habeas corpus concedido de ofício.” (STJ - AgRg 
nos EDcl no REsp: 1228924 PR 2010/0219385-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 27/02/2014) (grifos acrescidos)

Outrossim, necessário registrar que o tipo penal pelo qual a Apelante foi condenada, exige, apenas, que o 
agente utilize ou consinta na utilização de bem com o qual tenha, dentre outras, relação de posse ou propriedade, o que 
notadamente ocorreu no caso em testilha. Por oportuno, segue transcrito o referido dispositivo legal:

  
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento 
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1o  Nas mesmas penas incorre 
quem: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, 
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fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo 
ou produto químico destinado à preparação de drogas; II - semeia, cultiva ou faz a colheita, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que 
se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; III - utiliza local ou bem de 
qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, 
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. ” (Grifos 
acrescidos).

  
   Dessa forma, amoldando-se a conduta descrita na prefacial com perfeição ao tipo penal contido no art. 33, 

§1º, III, da Lei nº 11.343/2016, bem assim, inexistindo excludentes de antijuridicidade ou causas exculpantes, e, ainda, 
estando robustamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, conforme visto alhures, alternativa não resta, senão 
reconhecer o acerto da sentença de piso ao condenar a Apelante pela prática do delito acima referenciado.

    Por outra vertente, assiste razão à Recorrente no que pertine ao pleito de aplicação do redutor máximo da causa 
de diminuição estatuída no §3º do art. 33 da Lei de Drogas, cujo teor segue transcrito:

“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um 
sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)”

 Com efeito, ao deliberar acerca da multicitada causa de diminuição, a douta Magistrada de primeiro grau assim 
procedeu, in verbis:

“(...) Assim, delineados os elementos norteadores da individualização da pena, fixo a pena-base 
em 05 (cinco) anos de reclusão. Não existem circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem 
aplicadas. Cabível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, 
uma vez que a ré preenche os requisitos ali estipulados, de sorte que reduzo a pena em 1/3 
(em terço), estabelecendo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão 
em face da ausência de causa especial de aumento da pena. (...)” (Sentença de fls. 215/221) 
(Grifos acrescidos).

 Consoante se vislumbra da sentença combatida, a Julgadora precedente, quando do exame das circunstâncias do 
art. 59 do CPB, não observou serem elas desfavoráveis à Apelante, razão pela qual fixou a reprimenda base em seu patamar 
mínimo. Na sequência, superada a análise da segunda fase da dosimetria, adentrou ao exame das causas de diminuição, 
quando, a despeito de reconhecer a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendeu por bem utiliza-la na fração 
mínima de 1/3, sem, porém, expor qualquer argumento que levasse à conclusão de ser inviável a minoração máxima.

 Embora seja sabidamente possível que o Julgador afaste a redução da sua fração máxima, é igualmente notória a 
necessidade de que, para isso, fundamente de forma devida sua atuação, possibilitando às partes o pleno conhecimento 
acerca das razões de decidir, até mesmo como corolário da ampla defesa, respeitando a regra constitucional estatuída 
no art. 93, IX, da Carta da República, sobretudo em casos como o dos autos, em  que a utilização de fração de redução 
diversa da máxima, prejudicial à Apelante, se revela contraditória, considerando a inexistência de aferição negativa das 
circunstâncias do art. 59 do CPB.

 Assim, indispensável seria a explicitação dos motivos que levaram a digna Magistrada a diminuir a sanção em 
fração diversa da máxima, apontando a razão do afastamento da ponderação favorável inicial, realizada no momento da 
deliberação acerca da pena-base.
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 Ausente a fundamentação devida, alternativa não resta, senão reconhecer a necessidade de reforma da sentença, 
a fim de fazer incidir a causa de diminuição em sua fração máxima, qual seja 2/3, cabendo salientar, inclusive, que não 
poderia este Julgador buscar elementos nos fólios para, eventualmente, manter a minoração em patamar menor, suprindo 
o vício da sentença primeva, sob pena de reprovável violação à non reformatio in pejus.

 A respeito da necessidade de adequada fundamentação na terceira etapa da dosimetria penal, leciona a doutrina:

“Por outro lado, quando estivermos diante de causa de diminuição ou aumento de pena prevista 
em intervalo mínimo abstratamente cominado pelo legislador, seja no Código Penal ou em 
Lei Especial, deverá o juiz sentenciante escolher o patamar ideal a ser aplicado, que poderá 
corresponder ao mínimo, máximo ou qualquer outro valor (patamar) que esteja inserido no 
intervalo previsto, sempre o fazendo de forma motivada, a partir da análise individualizada 
do caso concreto. (…) Porém, prevalece o entendimento na jurisprudência de que na hipótese 
da existência de intervalo (mínimo e máximo) para a causa de diminuição ou aumento de pena, 
caso o julgador opte pelo patamar que mais beneficie o sentenciado, torna-se desnecessária a 
fundamentação sobre o porquê da escolha. No entanto, caso o juiz sentenciante não aplique o 
fator que mais beneficie o agente, estará obrigado em fundamentar a sua escolha, expondo 
as suas razões (motivação), como forma de propiciar ao condenado o exercício da ampla 
defesa.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática. 10ª Ed. 
Editora Jus Podvim: Salvador, 2016. p. 272/273) (Grifos acrescidos)

Na mesma linha, oportuno colacionar os seguintes julgados tratando sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO 
ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INCIDÊNCIA DO ESTADO DE NECESSIDADE – 
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS 
ACERCA DA REFERIDA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ÔNUS PROBATÓRIO 
DA DEFESA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PELO AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À 
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REDUTOR QUE 
INCIDIU NO GRAU MÍNIMO SEM A FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA TAL 
MISTER – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não se pode falar 
em estado de necessidade se a defesa não trouxe aos autos elementos mínimos a comprovar a 
incidência de tal causa excludente da ilicitude, ônus probatório que lhe incumbe. A aplicação 
da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar diverso do máximo 
exige fundamentação idônea para tal mister. Não sendo este o caso e inexistindo outras 
circunstâncias judiciais deletérias, torna-se imperativa a incidência do redutor máximo. 
Apelo parcialmente provido. (Ap 53860/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 
CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/09/2014, Publicado no DJE 22/09/2014)” (TJ-
MT; APL 00109330620128110042 53860/2014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA 
CRIMINAL; Publicação: 22/09/2014; Julgamento: 17 de Setembro de 2014; DES. PEDRO 
SAKAMOTO) (Grifo acrescido)

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA 
SANÇÃO PENAL. PROCEDÊNCIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE 
DESFAVORÁVEL. PENA AUMENTADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. 
NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO EM FRAÇÃO 
MÍNIMA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. ILEGALIDADE VERIFICADA. CAUSA 
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DE DIMINUIÇÃO APLICADA EM FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A fundamentação utilizada para julgar a culpabilidade como desfavorável é razoável e 
condizente com os elementos probatórios colhidos no caderno processual. Tanto é assim que 
não há insurgência recursal quanto a este ponto. Já o quantum de 02 (dois) anos e 06 (seis) 
meses acrescido à pena-base, de fato, revela-se exagerado, sobretudo se levados em conta os 
vetores interpretativos constantes no art. 42 da Lei 11.343/2006, os quais impõem ao juiz, na 
análise das circunstâncias judiciais, a preponderância da natureza e a quantidade da substância, a 
personalidade e a conduta social do agente. Pena-base redimensionada.
2 - Percebe-se que a sentença condenatória não traz fundamentos concretos para aplicação da 
minorante do tráfico privilegiado no mínimo legal, limitando-se a concluir pela diminuição 
da pena intermediária em 1/6 (um sexto), sem explicar o porquê desse raciocínio. Nesse 
contexto, em observância ao princípio da non reforatio in pejus e, consequentemente, 
considerando impossibilidade desta Corte agregar, em recurso exclusivo da defesa, novos 
fundamentos ao édito condenatório em prejuízo ao recorrente, reduzo a pena intermediária 
na fração de 2/3 (dois terços). 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TJ-AL; APL 
00003682520128020012 AL 0000368-25.2012.8.02.0012; Órgão Julgador: Câmara Criminal; 
Publicação: 06/05/2016; Julgamento: 4 de Maio de 2016; Relator: Des. Sebastião Costa Filho) 
(Grifo acrescido).
 “A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da 
Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se 
de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade 
e propicia as partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele 
sentido. O Supremo Tribunal Federal junge a legalidade da pena ao motivado exame judicial das 
circunstancias do delito. Exarne, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e 
ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e 
no senso de realidade do órgão sentenciante. De outro modo não pode ser, devido a que o art. 59 
do Código Penal confere ao Juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer urna reprimenda apta 
a prevenção e simultaneamente a reprovação do delito, sempre atento o magistrado a concretude 
da causa. (...) A mera reiteração aos requisitos legais não supre a necessidade de fundamentação 
quanto a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º. do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” 
(STF, HC 105.278/RN, 2!!. T., rel. Min. Ayres Britto, j. 9-10-2010, DJe n. 228, de 29-11-2010).
“Esta Corte possui entendimento consagrado no sentido de que configura constrangimento 
ilegal a imposição da fracão mínima de redução § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 sem a 
devida motivação” (STF, HC 111.674/ES, 2!!. T., rel. Min. Teori Zavascki, j. 12-11-2013, Df 
en. 231, de 25-11-2013) (Grifos acrescidos).

Nessa perspectiva, a inexistência de fundamentação conduz, inexoravelmente, à necessidade de utilização do 
redutor máximo (2/3), de modo a alterar a reprimenda final aplicada, que resta fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses 
de reclusão, mantendo-se o regime aberto e a substituição já implementada na sentença (art. 44 do CPB), além da multa, 
readequada ao valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 
fatos.

Constatado o equívoco da sentença nesse particular, com consequente redução da sanção, inevitável, por seu 
turno, o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena em concreto aplicada, 
considerando que entre a data do recebimento da peça incoativa (22.08.2008 – vide fls. 109/110) e a publicação da 
sentença condenatória recorrível (18.08.2015 – vide fls. 225/226), transcorreram-se quase 07 (sete) anos, sendo que, pela 
quantidade da reprimenda privativa de liberdade final (01 ano e 08 meses de reclusão), a extinção da punibilidade opera-se 
em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB, cujo teor segue abaixo transcrito:
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“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 
1o  do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada 
ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).  I - em vinte anos, se o 
máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito 
anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e 
não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a 
quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não 
excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

  Apenas a título ilustrativo, segue trecho doutrinário tratando da referida modalidade prescricional:

“2. 6.4.1.3. Prescrição da pretensão punitiva retroativa (PPPR)
Tal qual a prescrição intercorrente ou superveniente, a prescrição retroativa tem por 
base a pena concreta. Apesar de reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, 
a prescrição retroativa tem por termo data anterior à da publicação da sentença, do que 
advém o adjetivo “retroativa” .
Com efeito, a peculiaridade da prescrição da pretensão punitiva retroativa é que se deve 
contar o prazo prescricional retroativamente, ou seja, da data do recebimento da denúncia 
ou da queixa até a publicação da sentença condenatória.” (CUNHA, Rogério Sanches, 
Manual de Direito Penal, Parte Geral, Volume Único. 3ª Ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2015) 
(Grifos acrescidos)

Diante de tais considerações, impositiva a decretação da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, 
IV, do CPB.

Ante todo o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO do recurso, e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim 
de que seja aplicada a fração máxima de minoração da causa de diminuição estatuída no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, 
por consequência, DECRETADA, de ofício, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE da Apelante, em razão da incidência 
da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V, ambos do CPB, pelos motivos fáticos e jurídicos acima 
delineadas.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000212-14.2002.8.05.0106, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, JULGADO EM 04/05/2017.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APELADOS CONDENADOS COMO 
INCURSOS NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL, 
À PENA DE 06(SEIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO, CADA UM, A 
SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO AO 
PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA.
PRETENSÕES RECURSAIS:
1. REFORMA DA SENTENÇA, NO QUE TANGE À TIPIFICAÇÃO, VEZ QUE 
O USO DA ARMA DE FOGO FORA DESCONSIDERADO PELO NOBRE 
MAGISTRADO. ACOLHIMENTO. INCLUSÃO DO INCISO I, AO PARÁGRAFO 
2º, DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE, UMA VEZ QUE FICOU COMPROVADO NO CASO CONCRETO 
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QUE A ARMA FORA UTILIZADA COM O FIRME PROPÓSITO DE EFETIVAR, 
CONTRA A VÍTIMA, O CRIME DE ROUBO.
2. REANÁLISE DO AUMENTO FIXADO EM 1/3(UM TERÇO) NA TERCEIRA FASE 
DA DOSIMETRIA, DIANTE DO CONCURSO DE MAIS DE DOIS INDIVÍDUOS 
PARA A PRÁTICA DO CRIME, SENDO UM DELES, INCLUSIVE, MENOR DE 
DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FICOU COMPROVADO QUE O 
MENOR, DE FATO, PARTICIPOU DA EMPREITADA CRIMINOSA.
3. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA FACE À 
CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA EFETIVA DE DUAS MAJORANTES – CONCURSO 
DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO -, EM PATAMAR SUPERIOR AO 
MÍNIMO LEGAL DE 1/3(UM TERÇO).  IMPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA 
SÚMULA 443, STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAM 
A EXASPERAÇÃO.
4. SUBSIDIARIAMENTE, VALORAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO NA 
FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROVIMENTO. POSIÇÃO DOMINANTE NO STF E 
STJ DA POSSIBILIDADE DE SER VALORADA NA PRIMEIRA FASE DO SISTEMA 
TRIFÁSICO, MAJORANTE INCIDINDO NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE 
MELHOR SE AMOLDAR.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminais tombada sob n.º 0000212-14.2002.8.05.0106, 
onde figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelados, MÁRCIO 
RODRIGUES PEREIRA e PAULO ALMEIDA SENA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROVIDA EM PARTE a apelação interposta 
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para condenar os Apelados nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, 
aplicando a majorante do uso de arma de fogo na 1ª fase da dosimetria e mantendo, na 3ª fase, a majorante do concurso 
de agentes, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO

“Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra a r. sentença 
condenatória prolatada pelo M.M. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ipirá, Estado da Bahia, cujo relatório adoto, 
acrescentando que os Apelados foram condenados pela prática do delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II do 
Código Penal, a pena de 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão, cada um, a ser cumprida, inicialmente, em regime 
semiaberto, bem como pagamento de 16(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal. Fora declarada, ainda, a extinção da 
punibilidade do sentenciado Márcio Rodrigues Pereira, com relação ao crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2003, 
com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Conforme teor da supracitada sentença, diante da imposição do regime semiaberto para início do cumprimento 
das penas, ficaram os acusados autorizados a aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da sentença, mediante 
observância das seguintes condições: a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar atividades; b) não se 
ausentar da comarca por prazo superior a cinco dias sem autorização judicial; c) comunicar ao Juízo eventual modificação 
do endereço.
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Irresignado com a r. sentença prolatada às fls. 153/157, que condenou os Apelados pela prática do crime tipificado 
no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, o Ministério Público do Estado da Bahia, através do Promotor de Justiça, interpôs 
o presente Recurso de Apelação, na forma do artigo 593, I, do Código de Processo Penal.

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença, para que os Apelados sejam condenados na forma da 
denúncia (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP), em virtude de o Magistrado sentenciante ter excluído a majorante relativa 
ao emprego de arma de fogo.

Requer, ainda, que o aumento na terceira fase da dosimetria da pena, relativa ao concurso de agentes, seja fixado 
em patamar acima do mínimo de 1/3(um terço), pois o crime teria sido cometido na presença de três indivíduos, sendo 
um deles menor de idade.

Requer, também, que, diante da inclusão da majorante relativa ao emprego de arma, na terceira fase, a pena seja 
exasperada em percentual superior à 1/3(um terço).

Por fim, não sendo este o entendimento do Julgador, pede que a majorante prevista no inciso I do § 2º do artigo 
157, seja utilizada como circunstância judicial na primeira fase (art. 59 do CP), mantendo a majorante do concurso de 
agentes na terceira fase. Para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, prequestiona os artigos 
59 e 157, § 2º, inciso I, ambos do CP.

Em contrarrazões, às fls. 166/170, a defesa requer a manutenção da sentença, não devendo ser acolhido nenhum 
pedido que agrave mais a pena dos Apelados. Aduz que não fora produzido laudo pericial relacionado à arma de fogo, 
atestando a sua lesividade e que, por isso, não pode ser considerada como circunstância majorante.

Encaminhados os autos a esta Superior Instância e com vista à douta Procuradoria de Justiça, esta opinou pelo 
conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em seguida, os referidos autos vieram-me conclusos na condição de Relator e, após análise deste caderno processual, 
elaborei o presente relatório e o submeti à censura do nobre Desembargador Revisor, que pediu a sua inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta.
Segundo a peça Incoativa, no dia 07 de abril de 2002, aproximadamente às 17:30 horas, no Povoado de Caixa 

D’Água, Ipirá, os acusados, com animus furandi, previamente ajustados e em companhia do menor Orlando Conceição 
dos Santos, um deles portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, invadiram a mercearia de propriedade de 
GILSON TEIXEIRA BARROS, lhe abordaram e o obrigaram a entregar-lhes a quantia de R$ 400,00(quatrocentos reais), 
além da sua carteira com os documentos pessoais, tendo, logo após, empreendido fuga. Narra ainda a denúncia, que 
MÁRCIO RODRIGUES PEREIRA fora preso no dia 09 de abril de 2002, próximo à Loja Leal Móveis, Centro, naquela 
localidade de Ipirá/Ba, tendo em seu poder um pacote contendo 27(vinte e sete) cigarros de “maconha”.

Em razão dos fatos acima expostos, os Apelados foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, 
incisos I e II, do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos documentos que instruíram o Auto de Prisão em 
Flagrante, bem como nos depoimentos colhidos na fase judicial.

Os apelados, em que pese terem confessado em sede policial a prática do fato delituoso, o mesmo não ocorreu na 
fase judicial. De fato, em Juízo eles negaram terem sido os mesmos os autores do crime.

Assevere-se que a vítima, ouvida tanta na fase policial quanto na judicial, foi peremptória ao afirmar que os 
Apelados foram os autores do roubo sofrido pela mesma em seu estabelecimento comercial, fato ocorrido no dia 07 de 
abril de 2002. Afirmou ainda a vítima, que um dos três elementos que lhe assaltaram estava portando uma arma, tendo 
reconhecido o Apelado Mário Rodrigues Pereira na audiência realizada no dia 16/10/2002, como sendo o indivíduo que 
lhe apontou a referida arma.

Feitos tais registros, passo a analisar as pretensões recursais.
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1 – Da tipificação do crime imputado aos Apelados
Antes de adentrar nas pretensões recursais propriamente dita, faz-se necessário pontuar que em que pese a Ilustre 

Advogada dos Apelados afirmar que a apelação ofertada pelo Ministério Público não merece acolhimento, vez que a 
decisão monocrática proferida pelo Magistrado a quo fora acertada, face a ausência de laudo pericial que comprovasse a 
lesividade da arma de fogo utilizada pelos réus a fim de cometer o crime, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
é em sentido contrário. De fato, apesar da arma utilizada no crime não ter sido apreendida, muito menos periciada, isso, 
por si só, não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal. 
Senão vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO 
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO, 
ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. ESTUPRO E ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO 
RETROATIVA DA LEI 12.015/2009. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 1. 
O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação 
constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, 
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas 
corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso 
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de 
novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta 
burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. O 
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal 
prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no 
roubo por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo 
Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3. A partir da Lei nº 12.015/2009, 
passou a ser admitida a possibilidade da unificação das condutas de estupro e de atentado violento 
ao pudor, considerando-as crime único ou crime continuado, a depender das circunstâncias 
concretas dos fatos. Cabe ao Juízo da Execução Penal aplicar à condenação transitada em julgado 
a lei mais benigna. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão de 
ofício, para que o juízo da execução criminal competente proceda à aplicação retroativa da Lei 
12.015/2009. (HC 106455/ SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, DJe 12-06-2013) Grifos do Relator

No mesmo sentido é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“... Vale destacar, ainda, ter decidido o Supremo Tribunal Federal não ser indispensável a 
realização de perícia, nem mesmo a apreensão da arma de fogo, para que se possa demonstrar 
a sua potencialidade lesiva. Portanto, mesmo sem laudo pericial, torna-se viável a incidência da 
causa de aumento de emprego de arma (HC 96.099-RS, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowsky, 
19.2.2009, m.v.) (...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, 
assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da 
vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), 
bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida(...)” 
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com processo e 
execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada, 14 ed. rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 742 e 859)
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Feito tais esclarecimentos, verifica-se que o Apelante se insurgiu da r. sentença no que concerne à exclusão da 
majorante relativa ao emprego de arma de fogo na conduta dos Apelados durante a fixação das penas que lhes foram 
impostas, mesmo tendo o Magistrado sentenciante reconhecido que eles praticaram o crime de roubo, agindo em concurso 
de agentes e mediante emprego de ameaça através do uso de arma de fogo. É o que se extrai dos fragmentos da sentença 
abaixo transcritos:

“... Em relação ao crime de roubo, a materialidade restou devidamente configurada, sobretudo 
pelas declarações da vítima e do testemunho de Orlando Conceição Santos, colhidos durante a 
instrução processual. Apesar de os acusados terem negado participação no evento, tenho que a 
autoria também é certa...”(trecho extraído da sentença de fls. 152/156, acostado às fls. 153)

“ (...) Assim, os elementos probatórios colacionados são suficientes para dar conta da materialidade, 
da autoria e da responsabilidade criminal dos acusados na prática do crime de roubo, assim 
entendido pela subtração de coisa alheia mediante grave ameaça, exercida mediante emprego 
de arma de fogo (...)”(trecho extraído da sentença de fls. 152/156, acostado às fls. 154). Grifos 
do Relator

Alega, ainda, que as provas constantes dos autos atestam, extreme de dúvida, a materialidade e autoria da infração 
inserta no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal e que a prova testemunhal, no seu entendimento, revelou que os 
Apelados agiram em concurso de agentes, tendo utilizado efetivamente uma arma de fogo para concretizar o fato delituoso.

Realmente, a vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial, relatou com detalhes a ação criminosa, tendo, 
inclusive, reconhecido os Apelados como autores do crime, afirmando que quem portava a arma de fogo quando da prática 
do delito, repita-se, era o Apelado Márcio Rodrigues Pereira.

Diante do acima exposto, verifica-se que em verdade os Apelados praticaram o crime previsto no artigo 157, § 
2º, incisos I e II do Código Penal e não aquele constante da sentença proferida às fls. 152/156, qual seja, artigo 157, § 2º, 
II, do Código Penal. Da análise apurada do presente caderno processual não resta dúvida de que o crime praticado pelos 
Apelados fora cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Por tal razão, procedo, pois, a retificação da tipificação atribuída ao crime em comento, incluindo o inciso I à 
mesma.

2 - Do redimensionamento da dosimetria da pena na terceira fase
O Apelante pretende o redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria, alegando, dentre outras coisas, 

o seguinte:

 “ ... A sentença em tela não justificou a aumento de pena em menor patamar, não obstante 
o concurso de agentes tenha envolvido um adolescente, bem como outros dois indivíduos, 
sendo que, pelo menos um deles, estava portando arma de fogo e criou o risco de morte real 
à vítima, apontando o armamento contra sua cabeça, onde qualquer disparo seria fatal. Ora, 
diante de concurso de mais de dois indivíduos para a prática do crime e, sendo um deles menor 
de dezoito anos, não existe razão para fixação do aumento de pena em 1/3, mínimo exigido 
pelo Código Penal. Vale lembrar que embora tenha optado pelo menor patamar de aumento de 
pena, necessário expor a fundamentação a respeito, sob pena de ferir o amplo direito de defesa 
dos interesses sociais tutelados pelo Ministério Público…” (trecho das razões do recurso de fls. 
157/167, acostado às fls. 162)

Vale a pena esclarecer que em que pese constar na denúncia que os Apelados estavam em companhia do menor 
Orlando Conceição dos Santos na hora da prática do crime (fls. 3), não é o que se infere das declarações prestadas 
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pelo mesmo. Pelo contrário, na Delegacia e em Juízo, Orlando Conceição dos Santos afirmou que ouviu os acusados 
combinando um assalto, mas que não participou dele. Vejamos seus depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, 
ambos prestados na presença de sua genitora:

“... no dia 06/04/2002(sábado) por volta das 15:00 h se encontrou com MARCIO na rua do 
brega e momentos depois ali chegou seu amigo VAL, com quem também passou a conversar e 
os três ficaram conversando; que VAL  perguntou se no Povoado de Caixa D’agua onde mora o 
declarante existe muitos bares e qual é o que tem mais dinheiro; que então o declarante informou 
a ele que era o bar de COELHO; que naquela mesma tarde o declarante foi embora para o 
Povoado de Caixa D’agua; que no domingo, dia 07/04/2002, o declarante estava telefonando no 
orelhão do povoado, por volta das 15:00 h, quando ali chegou a pessoa de VAL e perguntou ao 
declarante aonde era o bar do COELHO e logo lhe mostrou, pois estava quase em frente; que 
como já sabia que ele iria praticar o assalto, foi pra casa ouvir músicas e mais tarde o declarante 
tomou conhecimento que o bar de coelho tinha sido assaltado, justamente no momento em que 
estava tomando café que sua mãe tinha acabado de fazer; que da sua casa viu o povo correndo 
para o bar de COELHO, mas não saiu para ir lá saber o que realmente tinha acontecido; que 
mais tarde foi para a rua e soube que tinham roubado R$ 400,00(quatrocentos reais) e um 
saco de moedas; que depois tomou conhecimento através de MARCIO já preso nesta Delegacia 
que ele assaltou a venda de COELHO com uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, mas o 
declarante não viu esta arma na mão dele na noite de domingo; que hoje, justamente na hora 
que estava pegando o ônibus para ir para o Povoado de Caixa D’agua a Polícia se aproximou e 
abordou o declarante; que nesta delegacia tomou conhecimento que MARCIO confessou que o 
declarante  tinha participado do assalto; que nunca praticou nenhum assalto e não há de praticar; 
que deixou de estudar por livre e espontânea vontade; que chegou a se matricular no início 
deste ano, mas nunca foi à escola; que hoje come e bebe na casa de sua mãe até ver se acha um 
emprego o que está muito difícil e quando completar 20 anos vai para São Paulo tentar arranjar 
um emprego; que esta é a primeira vez que está sendo preso; que nunca usou droga; que fuma 
cigarro comum, mas nunca experimentou maconha; que nunca comprou maconha na mão de 
PAULINHO mas ouve comentários que ele vende, não sabendo dizer se é no bar ou na casa 
dele”.(declarações acostadas às fls. 21/22)

“... que conhecia o primeiro acusado apenas de vista, aqui de Ipirá, de quando o declarante 
trabalhava no Bar de Largatixa, na rua do Brega, pois ele costumava passar pela rua e as vezes 
frequentava o bar; que na época do assalto o declarante não estava mais trabalhando no Bar de 
Largatixa; que no sábado que antecedeu ao assalto, o declarante estava na rua do Brega, sentado 
nos passeios, já afastado do Brega, quando ouviu  uns cinco caras dizerem que “iam fazer um 
tal de coelho, lá da Caixa D’Água; que no domingo retornou para casa de ônibus, depois de 
ter pernoitado de uma senhora chamada GADÚ; que passou o dia em casa e depois teve do 
conhecimento do assalto a vítima; que o assalto aconteceu entre 4:00 e 5:00 horas da tarde; que 
quando soube do assalto pensou logo naquela conversa que ouvira, mas não falou para a vítima, 
porque uma vez um cara guardou a bicicleta dele, que estava na rua e ele foi com um facão na 
casa do declarante dizendo que o declarante tinha roubado a bicicleta; que ele só não partiu com 
violência para cima do declarante, porque Joel chegou na hora e disse que Vardo tinha guardado 
a bicicleta; que o declarante não viu os acusados na Caixa D’agua no dia do assalto; que dos 
cinco caras, cuja conversa ouviu no sábado anterior ao assalto, só tem condições de reconhecer 
o primeiro acusado, porque não conhece os outros; que na hora em que ouviu a conversa não 
se virou para encará-los porque não sabia o que é que eles tinham na cabeça, embora não tivesse 
medo;  que porque não se virou, não sabe quem falou que ia fazer o coelho da Caixa D’agua, 
porém  “Tiola” estava no meio; que não viu Paulinho no meio desses 5 caras; que nunca viu 
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os acusados usando ou vendendo drogas; que nunca viu os acusados armados...” (depoimento 
acostado às fls. 86)

A vítima, por sua vez, afirmou na Delegacia e em Juízo, respectivamente, que:

“… por volta das 17:30 h do dia 07/04/2002, se encontrava no interior do seu estabelecimento 
comercial quando fora surpreendido por 03(três) elementos armados anunciando assalto 
subtraindo do mesmo uma quantia de aproximadamente R$ 400,00(quatrocentos reais) e seus 
documentos pessoais, os mesmos, após o assalto, evadiram-se do local sem deixar pistas, sabendo 
também informar que os elementos que praticaram o referido assalto não residem naquele 
povoado, concluindo ser a mando de elementos que, segundo informação do comunicante já 
tinham, práticas delituosas naquele povoado. (...) que os policiais civis e militares, junto com 
o Inspetor DANIEL fizeram diligência ontem(08/04/2002) à noite no Povoado de Caixa 
D’agua e prenderam dois elementos, moradores daquele povoado mas eles não participaram do 
assalto, o declarante acredita que eles podem ter indicado a sua merceria para os três elementos 
assaltarem...”(declarações da vítima acostada às fls. 15 e 28).

“... que Orlando não estava com eles no momento do assalto; que ele como morador de lá, 
não podia se aparecer e apenas indicou o declarante para ser assaltado; que segundo ouviu 
dizer o terceiro rapaz que participou do assalto viajou para São Paulo, mas o declarante nada 
sabe informar a seu respeito; que os acusados chegaram na Caixa D’agua de moto, junto com 
Agnaldo, irmão de Orlando; que o declarante não tem raiva dos acusados, apesar deles terem 
lhe roubado, mas o orlando é complicado, porque fica olhando “atrevessado” para o declarante 
e quando o declarante o encara, ele pergunta ameaçadoramente “o que é que está olhando para 
mim”...”(declarações da vítima acostada às fls.84/85). Grifos do Relator.

Percebe-se, pois, da leitura dos trechos acima descritos, que em nenhum momento ficou confirmada, 
indubitavelmente, a participação do menor Orlando Conceição do Santos na empreitada criminosa. Portanto, agiu de 
forma acertada o nobre Magistrado em desconsiderar tal fato quando da fixação do aumento da pena, o qual ficou no 
patamar de 1/3(um terço), mínimo exigido pelo Código Penal.

Após esses devidos esclarecimentos, continuando a análise do pleito do Apelante, percebe-se, da leitura da sentença 
vergastada, que o nobre Magistrado a quo, nessa terceira fase, desconsiderou a majorante do uso de arma de fogo, alegando 
o seguinte:

“... Restam para exame duas causas especiais de aumento da pena, quais sejam, ameaça 
exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Quanto à primeira causa 
especial de aumento da pena, registro que o emprego efetivo de arma de fogo(conforme 
relatado pela vítima) foi utilizado para caracterização da grave ameaça para subsunção 
ao crime de roubo. Por essa razão, tal circunstância não será considerada nesta fase da 
dosimetria da pena...” (trecho extraído da sentença de fls. 152/156, acostado às fls. 156). Grifos 
do Relator.

Após tal desconsideração, exasperou a pena, conforme mencionado anteriormente, em 1/3 (um terço), mínimo 
previsto no citado dispositivo legal. Logo, diante da expressa previsão legal de aumento, que pode variar de 1/3 (um terço) 
à metade, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato do Juiz sentenciante ter optado pelo menor patamar.

De igual modo, não se verifica irregularidades, também, no fato do Magistrado a quo não tecer maiores comentários 
do porque de ter fixado a majorante em 1/3(um terço). Imperioso seria a necessária fundamentação, caso tivesse optado 
por patamar acima do mínimo.
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Guilherme de Souza Nucci leciona que o fato de existirem duas causas de aumento, por si só, não autoriza o 
Magistrado, quando da prolação da sentença, a exasperar a pena acima do mínimo legal. Assim se posiciona o supracitado 
jurista:

“... não se deve aceitar um critério matemático para fixação da pena. Nessa ótica: STJ: “Em se 
tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima 
do mínimo legal (um terço) deve estar fundamentada em circunstâncias concretas que justifiquem 
um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de 
aumento presentes no caso em análise. Incidência da Súmula 443 do STJ” (HC 206.274-SP, 5ª 
T, rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, v.u). “1. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, a 
presença de duas qualificadoras no crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de 
fogo) pode agravar a pena em até a metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do 
caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação 
da pena acima do mínimo legal. 2. Assim não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, 
à quantidade de qualificadoras para fixar a fração de aumento, pois, na hipóteses de existência 
de apenas uma qualificadora, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da 
reprimenda – tais como a quantidade excessiva de agentes no concurso de pessoas(CP, art. 157, § 
2º, II) ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa(CP, art. 157, 2º, I) -, 
a fração pode e deve ser elevada, acima de 1/3, contanto que devidamente justificada na sentença, 
em observância ao art. 68 do CP...” (Código penal comentado: estudo integrado com processo 
e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada/Guilherme de 
Souza Nucci. - 14. ed. Rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 853).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha nessa mesma direção. Vejamos o teor da Súmula 443: 
“ O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo 
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Ademais, não verifico a presença de nenhum elemento concreto que possa autorizar a fixação de patamar de 
aumento acima do mínimo legl de 1/3(um terço).

Assim, diante do exposto, não verificada nenhuma irregularidade no cálculo da dosimetria da pena, nessa terceira 
fase, mantenho a pena conforme consignado na sentença de primeiro grau.

3. Do redimencionamento da pena base
Em suas razões o Apelante, pleiteia, subsidiariamente, que caso esta Egrégia Corte não entenda ser possível o 

agravamento das penas dos Apelados na terceira fase da dosimetria – o que de fato ocorreu -, e, diante da constatação da 
existência das majorantes previstas no § 2º, I e II do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes e uso de arma de 
fogo), que seja valorado o uso da arma pelos Apelados, ao menos, como circunstância judicial para exasperação da pena 
base.

O douto Magistrado, tendo em vista que, segundo o mesmo, as circunstâncias a serem valoradas eram comuns a 
ambos os Apelados e possuíam natureza nitidamente objetiva, procedeu à dosimetria conjunta das penas dos mesmos, nos 
seguintes termos:

“ ... A culpabilidade mostrou-se ínsita a delitos patrimoniais análogos praticados com grave 
ameaça ou violência contra a pessoa. Os antecedentes dos réus em questão lhe favorecem, pois 
não há condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em exame, 
apesar da existência de várias ações penais em curso. Não consta dos autos prova da prática pelos 
réus de conduta extrapenal, de modo que tenho como favorável a conduta social. Em relação à 
personalidade dos acusados, não há nos autos laudo pericial atestando desvio de personalidade, 
não podendo tal circunstância ser considerada desfavorável. Os motivos do crime foram comuns 
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à espécie. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar. No 
que diz respeito às consequências do crime, ressalto que a vítima não recuperou o montante que 
lhe foi subtraído. O comportamento da vítima em nada influiu na prática do crime. Ponderadas as 
circunstâncias judiciais, fixo a privativa de liberdade em cinco anos de reclusão e a pecuniária em 
doze dias-multa, isto é, a pena mínima aumentada de um quarto, em razão do reconhecimento 
de uma circunstância negativa de caráter objetivo (consequências do crime) ...” (trecho extraído 
da sentença proferida às fls. 152/156, acostado às fls. 154/155).

Verifica-se, pois, que das oito circunstâncias judiciais, as consequências do crime foram valoradas negativamente 
com pertinência, tendo em vista que, conforme consta da sentença vergastada, a vítima não recuperou o montante que 
lhe fora subtraído, sendo entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que quando o prejuízo causado à vítima for 
razoável, tal circunstância poderá ser valorada negativamente, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. 
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. MATÉRIA 
NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, 
supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos 
predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se 
deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração 
negativa das consequências do crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente 
apropriada. Fundamentação adequada. 3. O conhecimento do pedido de aplicação da 
atenuante da confissão implicaria dupla supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada 
pelo Tribunal de origem, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
4. Recurso ordinário parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido. (RHC 119816 2º 
JULG/SP - SÃO PAULO, SEGUNDO JULGAMENTO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 02/02/2016, Segunda 
Turma, Dje 26-02-2016) Grifos do Relator

HABEAS   CORPUS   SUBSTITUTIVO   DE   RECURSO.  DESCABIMENTO.  FURTO 
QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  REVISÃO.  EXCEPCIONALIDADE.  MAJORAÇÃO 
DA PENA-BASE.  CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.  AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA 
RES FURTIVA.  RAZOABILIDADE DO PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação 
jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal -  STF, esta Corte não admite 
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se 
existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.  Na via estreita do habeas 
corpus, marcado por cognição sumária e rito célere, deve ser evitada a modificação da sanção 
penal imposta pelas instâncias ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na 
análise das provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena ser concretizada somente nos 
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3.  Muito embora esta Corte tenha se posicionado 
no sentido de que a ausência  de  devolução  do  bem  subtraído  não pode ser utilizada, 
isoladamente,   para   justificar   a   avaliação  desfavorável  das consequências  nos  crimes 
patrimoniais, julgados de ambas as Turmas que  julgam  matéria penal têm ressalvado 
que tal circunstância pode ser  valorada  negativamente quando o prejuízo causado for 
razoável, como na espécie dos autos. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 358570 
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/ MS HABEAS CORPUS 2016/0149678-3, Relator(a)Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, Data do Julgamento 20/09/2016, DJe 29/09/2016) Grifos do Relator

Diante disso, e, levando-se em consideração o entendimento do STJ no sentido de inexistência de bis in idem na 
dosimetria da pena quando uma das majorantes for utilizada para exasperar a pena-base como circunstância do crime, 
enquanto a outra, for utilizada na terceira fase da dosimetria(o que de fato ocorreu no caso concreto), acolho o pleito 
ministerial para proceder a um novo cálculo da pena base, considerando, desta feita, a valoração negativa das consequências 
do crime, devidamente reconhecida pelo douto Magistrado, bem como o uso da arma de fogo.

Sendo assim, acredita-se que a melhor circunstância judicial que se adequá ao uso de arma de fogo é a da 
culpabilidade, valorada pelo douto Magistrado como “…ínsita a delitos patrimoniais análogos praticados com grave ameaça 
ou violência contra a pessoa…”(fls.154).

Percebe-se que ao estabelecer a pena base em 05 (cinco) anos, fixando-a em patamar acima do mínimo legal, o 
Magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, vez que a 
vítima não recuperou o montante que lhe fora subtraído, porém, acredito que a fração utilizada, qual seja, 1/4(um quarto) 
sobre a pena mínima arbitrada em concreto ao crime, o que equivale ao acréscimo de 01(um) ano, deva ser reduzida de 
ofício para 09(nove) meses.

Diante do reconhecimento de outra circunstância judicial a ser considerada negativamente, qual seja, a 
culpabilidade, face o uso de arma de fogo, tal aumento será de 01(um) ano e 08(oito) meses, ficando a pena base arbitrada 
em 05(cinco) anos e 08(oito) meses de reclusão.

 Na segunda fase, não há reparo a ser feito, haja vista a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase da dosimetria, não verificada nenhuma irregularidade, mantenho o percentual de aumento de 

pena previsto no art. 157, § 2º, II, do CP em sua fração mínima, qual seja, 1/3(um terço), ficando as penas definitivas 
dos Apelantes arbitradas em 07(sete) anos, 06(seis) meses e 20(vinte) dias, cada uma, a ser cumprida no regime inicial 
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP.

No que pertine à pena de multa nenhum reparo há para fazer, permanecendo a mesma arbitrada em 16(dezesseis) 
dias, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, com espeque no art. 49 do CP.

No tocante ao prequestionamento da negativa de vigência do artigo 59 do CP e ao artigo 157, § 2º, I, do CP, 
verifica-se que as matérias prequestionadas já foram devidamente abordadas no presente acórdão, de modo que a análise 
pontual sobre elas se mostra desnecessária.

O voto, portanto, é no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao apelo, para condenar os Apelados nas 
penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, aplicando a majorante do uso de arma de fogo na 1ª fase da dosimetria e 
mantendo, na 3ª fase, a majorante do concurso de agentes”.

Diante do exposto, acolhe esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o voto 
através do qual se conhece do Apelo e se dá parcial provimento ao mesmo, para reformar a sentença penal condenatória, 
condenando os Apelados nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, aplicando a majorante do uso de arma de fogo 
na 1ª fase da dosimetria e mantendo, na 3ª fase, a majorante do concurso de agentes, a 07(sete) anos, 06(seis) meses e 
20(vinte) dias, cada um, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como pagamento de 16(dezesseis) dias-
multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000381-74.2013.8.05.0054, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS, JULGADO EM 13/07/2017.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL 
INTERPOSTA PELA DEFESA. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE 
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ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO 
DE PESSOAS. PEDIDO RECURSAL PARA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA 
PENA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA 
AS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, SEM INDICAÇÃO DE MOTIVO 
CONCRETO E IDÔNEO. VIOLAÇÃO A SÚMULA 443 DO STJ. PRECEDENTES 
JURISPRUDÊNCIAIS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
REDUÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE AS CAUSAS DE AUMENTO. 
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME 
PRISIONAL EM RESPEITO AO PREVISTO NO ART. 33, §2º, “B”, DO CP. 
MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DO SEU ARBITRAMENTO 
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

I. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu, André dos Santos Pereira, contra 
sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o 
condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, 
bem como a 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, 
I e II, do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas.
II. Isto sucede porque, segundo narra a denúncia de fls. 02/03, no dia 14 de março de 2013, 
por volta das 09:00h, na Praça Duque de Caxias, Município de Catu/BA, o Apelante, em 
comunhão de desígnios e prévio ajuste com Maurício de Jesus Silva, mediante grave ameaça 
perpetrada pelo uso de arma de fogo (revolver marca Taurus, calibre 38), adentraram o 
estabelecimento comercial Klaus, de propriedade da vítima Vanivaldo de Santana, e 
subtraíram 32 (trinta e dois) relógios, de marcas variadas, 02 (duas) pulseiras de aço inox, 
09 (nove) correntes de prata e 05 (cinco) correntes de prata. A exordial acusatória informa, 
ainda, que populares perceberam a intentada criminosa e lincharam o Apelante, retendo-o 
até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante, em poder da res furtiva. Em 
contrapartida, o comparsa Maurício de Jesus Silva conseguiu fugir.
III. Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação à fl. 
215, com razões encartadas às fls. 217/219, onde não está sendo vergastada a condenação 
(pois também foi aludida que a autoria delitiva resta, de fato, comprovada), mas está sendo 
requerida a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que o Juízo de piso procedeu 
com excesso de rigor, notadamente porque o Apelante confessou o crime durante toda a 
persecução e pelo fato dos bens subtraídos terem sido devolvidos à vítima.
IV. Contrarrazões às fls. 220/231, em que o Parquet pugna pelo improvimento do apelo. 
Parecer apresentado pela Douta Procuradoria de Justiça às fls. 235/238, opinando pelo 
provimento do recurso, apenas para que as causas de aumento previstas nos incisos I e II, 
do parágrafo segundo, do art. 157 do CP, sejam aplicadas na fração mínima de 1/3 (e não 
na fração máxima de ½, como incidida na sentença), para fins de atender ao enunciado da 
Súmula 443 do STJ.
V. Da análise das razões recursais contidas às fls. 235/238, observa-se que a defesa não 
questiona à imputação ao Apelante, do crime de roubo circunstanciado pelo emprego 
de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, mesmo porque a materialidade delitiva está 
comprovada pelo auto de flagrante (fls. 09/14), pela certidão de ocorrência (fls. 07/08), 
laudo pericial (fl. 14), auto de exibição e apreensão (fl. 16) e pelo auto de entrega (fl. 17), 
que restituiu as coisas subtraídas à vítima. Por sua vez, a autoria delitiva está comprovada pela 
confissão feita pelo Apelante, tanto na fase policial quanto judicial (fls. 12, 21 e 156/157); 
pelas declarações das vítimas (fls. 125/126 e 127), que reconheceram o Apelante como uma 
das pessoas que realizou o roubo na loja e, ainda, informou que não foi a primeira vez que 
ele praticou o crime, pois já teria roubado a referida joalheria no ano de 2012; bem como 
pelo depoimento testemunhal (fl. 155).
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VI. Sabendo-se que o inconformismo da defesa cinge-se a dosimetria da pena e analisando 
detidamente os autos, sobretudo, a sentença hostilizada de fls. 201/2016, percebe-se que 
razão lhe assiste. Com efeito, devido à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
a pena-base para o Apelante foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. 
Em razão disso, na segunda fase da dosimetria da pena, acertadamente não foi aplicada a 
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com fulcro na Súmula 231 
do STJ, que assim dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Contudo, na terceira fase da dosimetria da pena, 
o magistrado de piso, ao aplicar as causas de aumento atinentes ao emprego de arma de fogo 
e ao concurso de pessoas (art. 157, I e II, do CP), adotou a fração máxima de ½ (metade), 
embora a fração inicial estipulada seja de 1/3 (um terço).
VII. Fazendo a leitura da sentença vergastada, observa-se que o Ilustre julgador não indicou 
nenhum motivo para adotar a referida fração máxima, tanto que, sem esposar qualquer 
fundamentação idônea, apenas mencionou o seguinte: “(...) Aplicando as causas de aumento 
de pena previstas no §2º, I e II, do art. 157 do CP, em ½, fixo a pena definitiva do réu em 
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”. (fragmento da sentença contido à fl. 
206). Ao assim proceder, o Juízo singular foi de encontro à Súmula 433 do STJ, a qual 
claramente assevera que: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo 
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação 
a mera indicação do número de majorantes”. Nessa linha de inteligência também milita a 
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes.
VIII. Diante de todo o exposto, com fulcro na Súmula 443 do STJ, deve ser alterada a 
sentença, para reduzir a fração correspondente às causas de aumento de pena previstas nos 
incisos I e II, do §2º, do art. 157 do CP, para 1/3 (um terço). Com isso, considerando que a 
pena-base foi fixada e está sendo mantida no mínimo legal de 04 (quatro) anos, aplicando a 
referida causa de aumento na fração de 1/3 (um terno), a pena definitiva do Apelante passa 
a ser 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
IX. Ademais, deve ser mantido o regime inicial semi-aberto, em respeito ao quanto 
estabelecido no art. 33, §2º, “b”, do CP., bem como ser mantida a pena pecuniária em 
15 (quinze) dias-multa, devido a tal quantidade ter sido arbitrada de forma proporcional 
e razoável para repreender e prevenir o crime em questão, especialmente considerando 
o grande número de objetos subtraídos (trinta e dois relógios, de marcas variadas, duas 
pulseiras de aço inox, nove correntes de prata e cinco correntes de prata) e seus significativos 
valores.
X. APELO CONHECIDO e PROVIDO, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000381-74.2013.8.05.0054, que tem como Apelante, 
ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ DOS SANTOS 
PEREIRA e DAR-LHE PROVIMENTO, para alterar a sentença vergastada, a fim de reduzir a sua pena para 05 (cinco) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semi-aberto, em respeito ao quanto estabelecido 
no art. 33, §2º, “b”, do CP, e mantendo-se a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, devido a sua fixação ter sido 
feita de forma proporcional e razoável, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP – roubo 
circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, nos termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu, ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA, contra sentença 
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de 
reclusão, a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, bem como a 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime 
previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas.

Isto sucede porque, segundo narra a denúncia de fls. 02/03, no dia 14 de março de 2013, por volta das 09:00h, na 
Praça Duque de Caxias, Município de Catu/BA, o Apelante, em comunhão de desígnios e prévio ajuste com Maurício de 
Jesus Silva, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo (revolver marca Taurus, calibre 38), adentraram o 
estabelecimento comercial Klaus, de propriedade da vítima Vanivaldo de Santana, e subtraíram 32 (trinta e dois) relógios, 
de marcas variadas, 02 (duas) pulseiras de aço inox, 09 (nove) correntes de prata e 05 (cinco) correntes de prata.

A exordial acusatória informa, ainda, que populares perceberam a intentada criminosa e lincharam o Apelante, 
retendo-o até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante em poder da res furtiva. Em contrapartida, o 
comparsa Maurício de Jesus Silva conseguiu fugir.

Ultimada a instrução processual, sobreveio a sentença de fls. 201/2016, acerca da qual o Apelante demonstra a sua 
irresignação ao interpor o presente recurso à fl. 215.

Em sede das razões recursais de fls. 217/219, a defesa não vergasta a condenação, pois também entende que 
resta comprovada a autoria delitiva para o crime cuja conduta do Apelante foi enquadrada, mas requerer a reforma da 
dosimetria da pena, sob o argumento de que o Juízo de piso procedeu com excesso de rigor, notadamente porque o 
Apelante confessou o crime durante toda a persecução e pelo fato dos bens subtraídos terem sido devolvidos à vítima.

Em contrarrazões encartadas às fls. 220/231, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do 
apelo, a fim de manter a sentença incólume.

Nesta instância ad quem, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer testilhado às fls. 235/238, opinando 
pelo provimento do recurso, apenas para que as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do parágrafo segundo, do 
art. 157 do CP, sejam aplicadas na fração mínima de 1/3 (e não ½, como incidida na sentença), para fins de atender ao 
enunciado da Súmula 443 do STJ.

Estando os autos prontos para julgamento, vieram-me conclusos.
É o sucinto relatório.  

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inexistindo preliminares suscitadas, bem como ausentes outras questões processuais prejudiciais que demandem a 

apreciação de ofício, passo ao exame do mérito do apelo.
Da análise das razões recursais contidas às fls. 235/238, observa-se que a defesa não questiona à imputação ao 

Apelante, do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, mesmo porque a 
materialidade delitiva está comprovada pelo auto de flagrante (fls. 09/14), pela certidão de ocorrência (fls. 07/08), laudo 
pericial (fl. 14), auto de exibição e apreensão (fl. 16) e pelo auto de entrega (fl. 17), que restituiu as coisas subtraídas à 
vítima.

Por sua vez, a autoria delitiva está comprovada pela confissão feita pelo Apelante, tanto na fase policial quanto 
judicial (fls. 12, 21 e 156/157); pelas declarações das vítimas (fls. 125/126 e 127), que reconheceram o Apelante como 
uma das pessoas que realizou o roubo na loja e, ainda, informou que não foi a primeira vez que ele praticou o crime, pois 
já teria roubado a referida joalheria no ano de 2012; bem como pelo depoimento testemunhal (fl. 155).

Verifica-se, então, que o inconformismo do Apelante cinge-se a dosimetria da pena, pois, a seu ver, o Juízo de piso 
o puniu com excesso rigor.
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Do cotejo pormenorizado do arcabouço processual e, sobretudo, fazendo a leitura da sentença hostilizada (fls. 
201/206), percebe-se que assiste razão ao Apelante.

Com efeito, devido à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base para o Apelante foi fixada no 
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em razão disso, na segunda fase da dosimetria, acertadamente não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea 
(art. 65, III, “d”, do CP), com fulcro na Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “a incidência da circunstância atenuante 
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Contudo, na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado de piso, ao aplicar as causas de aumento atinentes 
ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas (art. 157, I e II, do CP), adotou a fração máxima de ½ (metade), 
embora a fração inicial estipulada seja de 1/3 (um terço), conforme se infere a seguir:

Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa 
ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para 
terceiro.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para 
o exterior;   
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da 
multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
(grifos nossos).

Analisando a sentença vergastada, observa-se que o Ilustre julgador não indicou nenhum motivo idôneo para 
adotar a referida fração máxima, correspondente ao aumento na metade da pena, ao revés da fração mínima de um terço.

A propósito, sem esposar qualquer fundamentação, o Juízo a quo apenas mencionou que:

 “(...) Aplicando as causas de aumento de pena previstas no §2º, I e II, do art. 157 do CP, em ½, fixo a 
pena definitiva do réu em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”. (fragmento da sentença 
contido à fl. 206)

Ao assim proceder, o referido magistrado foi de encontro à Súmula 433 do STJ, a qual claramente assevera que: 
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo 
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Nessa mesma linha de inteligência milita a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exigem a indicação de 
motivo concreto e plausível para que o magistrado deixe de aplicar a fração mínima e passe a aplicar a fração máxima, 
consoante se denota dos seguintes julgados, in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE 
AGENTES). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (I) REPRIMENDA 
BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS 
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CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (II) TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO. AUMENTO 
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  (III) CONTINUIDADE 
DELITIVA. ACRÉSCIMO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES.
1.  A jurisprudência desta Corte Superior, à luz da orientação da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, exarada no julgamento do HC 109.956/PR, com o fito de conceder efetividade 
ao disposto no art. 102, II, “a”, da Constituição da República, e nos arts. 30 a 32 da Lei n.  8.038/90, 
assentou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 
próprio, com vistas   a   não   se   desvirtuar   a   finalidade   desse remédio constitucional.   No 
entanto, quando a ilegalidade apontada é flagrante, excepciona-se tal entendimento, justificando-
se a atuação deste Superior Tribunal, caso em que se concede a ordem de ofício.
2.  Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa 
discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus 
apenas em hipóteses excepcionais, quando   ficar   evidenciada   flagrante ilegalidade, constatada 
de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento   no acervo fático-probatório.  
3.  Nos termos da orientação desta Casa, é “plenamente  possível,  diante  do reconhecimento  
de  várias  causas  de  aumento de pena previstas no mesmo tipo penal,  deslocar  a  incidência 
de algumas delas para a primeira  fase,  para  fins  de  majoração da pena-base, desde que a 
reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e 
que seja observado o percentual legal máximo previsto  pela  incidência das majorantes” (AgRg 
no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016).
4. Na espécie, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias dos delitos.  
Relativamente aos crimes de roubo, deslocou a causa de aumento referente ao concurso de 
agentes para a primeira etapa do cálculo e esclareceu que os delitos foram praticados por várias 
pessoas (seis), em unidade de desígnios, situação que facilitou demasiadamente a execução das 
infrações. No tocante ao delito de associação criminosa, destacou o número de armas empregadas 
(três), sendo uma delas, inclusive, um fuzil. Descreveu, portanto, as particularidades dos delitos, 
as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, bem como os instrumentos 
utilizados na prática delituosa e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva 
empregada pelo agente. Precedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que “O aumento na terceira 
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, 
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” 
(Súmula 443/STJ).   
6.  No caso, as instâncias de origem, ao reconhecerem a causa de aumento relativa ao emprego 
de arma de fogo na terceira etapa do cálculo da reprimenda, justificaram o acréscimo acima do 
mínimo legal no número de armas empregadas em cada delito patrimonial (três), destacando que 
uma delas, inclusive, tratava-se de fuzil. Precedentes.
7.  É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “em se tratando de aumento de pena 
referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; 
e 2/3, para 7 ou mais infrações” (HC n. 283.720/RN, Rel.  Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, DJe 26/8/2014).  
8.  Nesse contexto, a existência de quatro crimes de roubo circunstanciado, como no caso em 
exame, legitima o aumento de 1/4 (um quarto), nos termos do art. 71 do Código Penal.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 208.629/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)
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HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. 
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. PENA-BASE. 
CRIME DE EXTORSÃO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL 
APRESENTADA PARA JUSTIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TIDAS 
POR DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE TRÊS 
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 1/2. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 443 DESTE TRIBUNAL. ORDEM 
DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o Paciente praticou os crimes de extorsão 
mediante sequestro e roubo majorado. Assim, o pleito de absorção do crime de extorsão pelo 
crime de roubo circunstanciado depende da análise de matéria fático-probatória, imprópria na 
via do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.
2. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem 
respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária 
e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-
base fundando-se, tão-somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação 
objetiva para justificar a exasperação.
3. No que se refere à culpabilidade do agente, bem como aos motivos do crime, não se verifica 
fundamentação idônea no decisum condenatório, já que elementos ínsitos à própria configuração 
do delito não podem ser considerados para a exasperação da pena-base.
4. Quanto aos fundamentos utilizados na análise da conduta social (“desvirtuada de um homem 
de sua faixa etária”); e da personalidade (“desrespeitosa, não se intimidando em apossar de objetos 
de terceiros”), o magistrado sentenciante, também, não fez nenhuma menção a fatos concretos 
que embasassem a valoração negativa das referidas circunstâncias.
5. O Juízo sentenciante, no tocante à análise da personalidade, considerou, ainda, que o Paciente 
“[f ]oi o mentor do crime, planejou e arquitetou a ação delituosa e ainda forneceu a arma utilizada 
nas ameaça”, todavia, o mesmo fundamento foi utilizado como agravante, na segunda fase de 
dosimetria, conforme o disposto no art. 62, inciso I, do Código Penal (agente que “promove, ou 
organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais”), em ofensa ao princípio do 
non bis in idem.
6. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de 
aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, 
considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que 
indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 
n.º 443 deste Tribunal.
7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, mantida a condenação, reduzir as 
penas do Paciente para 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa.
(HC 208.254/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, 
DJe 19/11/2013)

Diante de todo o exposto, com fulcro na Súmula 443 do STJ, altero a sentença, para reduzir a fração correspondente 
as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do CP, para 1/3 (um terço).

Com isso, considerando que a pena-base foi fixada e está sendo mantida no mínimo legal de 04 (quatro) anos, 
aplicando a referida causa de aumento na fração de 1/3 (um terno), a pena definitiva do Apelante deve passar a ser 05 
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante do referido montante da pena, mantendo-se o regime inicial semi-aberto, em respeito ao quanto estabelecido 
no art. 33, §2º, “b”, do CP, litteris:
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Art. 33. Omissis.
(...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo 
o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso:   
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto.

Ademais, mantenho a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, por entender que tal quantidade foi arbitrada 
de forma proporcional e razoável para repreender e prevenir o crime em questão, especialmente considerando o grande 
número de objetos subtraídos (trinta e dois relógios, de marcas variadas, duas pulseiras de aço inox, nove correntes de prata 
e cinco correntes de prata) e seus significativos valores.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ DOS SANTOS 
PEREIRA e DOU-LHE PROVIMENTO, para alterar a sentença vergastada, a fim de reduzir a sua pena para 05 (cinco) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto, em respeito ao quanto estabelecido 
no art. 33, §2º, “b”, do CP, e mantendo-se a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, devido a sua fixação ter sido 
feita de forma proporcional e razoável, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP – roubo 
circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301394-58.2015.8.05.0250, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. ARACY LIMA BORGES, JULGADO EM 01/08/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, I E II, 
DO CP – POR TRÊS VEZES). CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM 07 (SETE) ANOS DE 
RECLUSÃO. PRELIMINARES: NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA – 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE OS INTERROGATÓRIOS 
NA FASE POLICIAL E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA 
DA PENA – PREFACIAIS REJEITADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – 
INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 
DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
NEGATIVAMENTE VALORADAS – PENAS BASES REDIMENSIONADAS PARA 
O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE 
RELATIVA – RECONHECIDAS – NÃO APLICADAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
231/STJ. PRESENÇA DE 02 (DUAS) MAJORANTES – FRAÇÃO DE AUMENTO 
DA PENA ELEVADA EM 1/2 (METADE) – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, 
PARA 2/5 (DOIS QUINTOS). PENAS REDIMENSIONADAS PARA 06 (SEIS) ANOS, 
05 (CINCO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Apelantes presos e condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I 
e II, do CP (roubo circunstanciado), em concurso formal (três vítimas).
2- Preliminar de Nulidade do Processo - a ausência de Advogado no transcurso das 
investigações policiais não constitui nulidade processual, eis que, por se tratar o inquérito 
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de peça informativa para o oferecimento da denúncia, não está submetido aos princípios 
do contraditório e da ampla defesa, diversamente do que ocorre em uma ação penal. 
Preliminar rejeitada.
3- Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação na dosimetria da pena 
– verifica-se do decisium objurgado, que o Julgador traduziu o seu livre convencimento, 
demonstrando as razões de seu decidir, em conformidade com o que preceitua o art. 93, IX, 
da Constituição Federal. Deste modo, não contatado vício no julgado apto a ensejar sua 
nulidade, afasta-se a Prefacial suscitada.
4- Autoria e materialidades comprovadas. Ressalte-se, que os Apelantes, em juízo, 
confessaram parcialmente a prática delitiva.
5- Os argumentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da 
culpabilidade, conduta social e consequências do delito, não constituem fundamentos 
válidos para elevação das penas bases dos Recorrentes, por não extrapolar o previsto no tipo 
penal. Penas bases redimensionadas para o mínimo legal – 04 (quatro) anos de reclusão. 
Multa não aplicada pelo Julgador de origem, por conseguinte, resta inviabilizada a sua 
fixação nessa instância, ante a ausência de recurso ministerial.
6- As atenuantes (confissão e menoridade relativa), embora reconhecidas, não têm 
capacidade para reduzir a pena abaixo do mínimo legal – incidência da Súmula 231/STJ.
7- Presentes duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo (emprego de arma 
de fogo e concurso de agentes) – elevação da pena em 1/2 (metade). Exasperação que se 
mostra exacerbada. Redução, de ofício, para 2/5 (dois quintos).
8- Reconhecido o concurso formal e considerando a aplicação da fração mínima na sentença, 
torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, 
em regime inicial semiaberto.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, 
PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIU-SE A PENA DEFINITIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301394-58.2015.8.05.0250 da Comarca de Simões 
Filho, no qual figuram como Apelantes LINSMAR OLIVEIRA PINTO e BRUNO SILVA DA CONCEIÇÃO, e Apelado, 
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS 
PRELIMINARES, E, NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DE OFÍCIO, REDUZIR A PENA 
DEFINITIVA, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra LINSMAR OLIVEIRA PINTO e BRUNO SILVA 
DA CONCEIÇÃO, ambos qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II (por três vezes), 
combinado com o art. 70, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 01/02):

“1. Consta do inquérito policial tombado sob nº 182/2015, que na noite do dia 21 de junho de 
2015, por volta das 21 horas, no centro deste Município de Simões Filho, Bahia, os denunciados, em 
comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revolver, 
marca Smith & Wesson, nº E2074, municiada com 05 (cinco) projéteis intactos, (...) subtraíram das 
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vítimas Carlos Anderson Almeida de Jesus, Uerico Matos Cardoso e Marcos Elton Araújo da Mota 
(...), respectivamente, 01 aparelho de telefonia móvel (celular), marca Nokia;  01 (um) colar; 01 (um) 
par de tênis, marca Nike; 01 (uma ) camisa, 01 (uma) calça jeans; 02 (duas) camisas e uma calça 
jeans (...).
3. Em razão da providencial atuação de integrantes da Polícia Militar, logo em seguida, os denunciados 
restaram presos em flagrante delito em poder dos bens anteriormente roubados.”

A Denúncia foi instruída com o Inquérito Policial de fls. 03/48; e recebida por decisão datada de 20.07.2015 (fl. 
54); Defesa única acostada às fls. 65/69.

Instrução realizada em 03.09.2015, através da mídia anexada às fls. 13 e 26, oportunidade na qual foram ouvidas 
as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa; e interrogado o Réu, consoante termo de audiência constante 
às fls. 98/99.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 101/104, pugnando pela condenação do Réu, nos 
termos em que foi Denunciado; e a Defesa juntou os memoriais de fls. 105/111, requerendo a absolvição dos Réus; 
subsidiariamente pleiteia a desclassificação da conduta para furto, ou, para tentativa do delito de roubo.

Sobreveio a sentença de fls. 112/117, que julgou procedente a Denúncia, para condenar LISMAR OLIVEIRA 
PINTO e BRUNO SILVA DA CONCEIÇÃO à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por 
infração ao art. 157, §2, I e II, na forma do art. 70, ambos do CP.

Inconformada com a r. sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação (fl. 134), pleiteando, de logo, os benefícios 
da gratuidade da Justiça. Em suas razões, fls. 135/153, discorre acerca da nulidade processual, argumentando que a 
ausência do advogado de Defesa durante a fase pré-processual, acarretou prejuízo aos Recorrentes; acrescenta não haver nos 
autos prova suficiente para condenação dos Réus; insurge-se contra a dosimetria da pena, asseverando que “os recorrentes 
fazem jus a uma redução de 2/3 (dois terços), máxime em se cuidando de dois jovens com menos de 21 anos”. Prossegue, 
aduzindo que o decisum vergastado carece de fundamentação válida para elevação das penas-base; e que não se aplica o 
concurso formal no crime de roubo, hipótese dos autos. Ao final, postulou pelo reconhecimento da nulidade da sentença, 
considerando que “a dosimetria da pena carece de fundamentação”; subsidiariamente, requer seja a pena base reduzida 
para o mínimo legal; seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; seja afastada a aplicação do 
concurso formal; e que seja “imediatamente posto em liberdade o recorrente em face da ordem concedida no Recurso de 
Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça.”

Contrarrazões ministeriais às fls. 162/169, pelo improvimento do apelo.
A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls. 16/24 (autos físicos), opinando pelo provimento parcial do 

recurso, “apenas para que sejam redimensionadas as penas-base impostas, bem assim para que, de ofício, seja modificada 
a causa de aumento incidente na terceira fase do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), 
mantendo-se, contudo, todos os demais termos da decisão proferida pelo juiz a quo.”

É o relatório.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS - CONHECIMENTO.
Infere-se dos autos, que a sentença condenatória foi disponibilizada no DJE de 24.09.2016 (quinta-feira), fls. 

126/129; e na mesma data, os Réus foram intimados pessoalmente da sentença (fls. 130/131).
 Considerando a tempestividade do apelo, uma vez que interposto em 30.09.2016, bem como atendidos os 

demais pressupostos para sua admissibilidade, conheço do recurso.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

196

II- DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Os Recorrentes, alegando não terem condições de arcar com as custas processuais, requerem o benefício da 

assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido, e conforme dispõe o art. 99, § 3º do Novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao 

processo penal, presumem-se verdadeiras as alegações quanto à insuficiência.
Desta forma, concedo-lhes o benefício da gratuidade da Justiça, mantendo-se a condenação ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do disposto no § 
3º do art. 98 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).

III- PRELIMINARES
Infere-se das razões do apelo, que os Recorrentes arguem duas nulidades- do processo e da sentença. Embora não 

tenha a defesa suscitado tais matérias como preliminares, assim as conheço, em razão da sua natureza.

a) Nulidade Processual- Ausência de Advogado na fase Policial
Alegam os Recorrentes, que a ausência de Advogado durante os interrogatórios perante a Autoridade Policial é 

causa de nulidade do processo.
Embora relevante a presença de Advogado no transcurso das investigações policiais, ao contrário do que entende 

a Defesa, a sua ausência não constitui nulidade processual, eis que, por se tratar o inquérito de peça informativa para o 
oferecimento da denúncia, não está submetido aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diversamente do que 
ocorre em uma ação penal.

No caso em tela, observa-se que os Recorrentes tiveram assegurados os direitos fundamentais, previstos no art. 5º, 
III, LVIII, LXIII, LXIV e LXVI, da CF, consoante se infere dos termos de interrogatório extrajudicial acostados às fls. 11 
e 12.

Ademais, cumpre registrar que os Réus foram interrogados pelo Magistrado Sentenciante, na presença de 
Advogado, tendo, ambos, confessado parcialmente a prática delitiva.

Destaca-se, por oportuno, trecho da fundamentação da sentença a esse respeito (fls. 112/113):

“Efetivamente, existem nos autos prova de que os denunciados, na noite do dia 21 de junho de 
2015, por volta das 21 horas, no centro deste município, os denunciados, em comunhão de desígnios, 
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revolver, subtraíram das vítimas 
CARLOS ANDERSON ALMEIDA DE JESUS, UERICO MATOS CARDOSO E MARCOS 
ELTON ARAUJO DA MOTA, 01 aparelho de telefonia móvel, 1 colar, 1 par de tênis, 1 camisa, 2 
calças jeans e 2 camisas.

E neste ponto, a autoria e materialidade dos crimes de roubo estão inteiramente provadas, não só pela 
confissão parcial dos acusados, como também pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas.”

Depreende-se portanto, que a sentença está fundamentada em diversos elementos de provas constantes dos autos, 
sem qualquer menção aos interrogatórios extrajudiciais.

Registre-se, por fim, que eventuais vícios cometidos na fase administrativa não têm o condão de tornar nula a ação 
penal superveniente. Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
NULIDADES NA FASE DO INQUÉRITO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 
(...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência pátria avançou no sentido de que, não 
obstante tratar-se de fase com natureza inquisitorial, no inquérito policial deve-se respeitar os direitos 
fundamentais do acusado, entre eles o de assistência por advogado. 5. Porém, é também firme o 
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entendimento no sentido de que, dada sua natureza pré-processual, eventuais nulidades ocorridas na 
fase inquisitorial não maculam a ação penal. 10. Recurso desprovido.”
(RHC 66.450/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 22/09/2016, REPDJe 02/12/2016, DJe 30/09/2016)

Assim, rejeito a prefacial.

b) Nulidade da Sentença – Ausência de fundamentação da Dosimetria da Pena
Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação da dosimetria da pena, 

posto que, ainda que o Magistrado a quo tenha estabelecido uma pena exarcebada aos Apelantes, verifica-se do decisum 
objurgado, que o Julgador traduziu o seu livre convencimento, demonstrando as razões de seu decidir, em conformidade 
com o que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Deste modo, não havendo vício no julgado apto a ensejar sua nulidade, afasto a preliminar suscitada.

IV-MÉRITO

a) Da Materialidade e Autoria
No caso vertente, a materialidade delitiva do crime de roubo restou suficientemente demonstrada nos autos, 

através do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 17) e Autos de Entrega (fls. 18/20).
Quanto à autoria do delito, esta também se mostrou induvidosa, uma vez que os próprios Réus, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, confessaram parcialmente a prática delitiva. Ressalte-se ainda, que os depoimentos das 
vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, deixam claro que os Réus mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, 
subtraíram os pertences das vítimas, permanecendo, ainda que por curto espaço de tempo, na posse da res furtiva.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo, por meio de gravação audiovisual (mídia acostada às fls. 13 e 26):

1. LINSMAR OLIVEIRA PINTO - Réu
Que participou do roubo; que foi ele quem chamou Wellington e Bruno para praticar o assalto; 
que saíram de Salvador e foram para Simões Filho; que Wellington parou o carro e ele e Bruno 
desceram acompanhando as vítimas, que no momento certo “deu a voz”; que levantou a camisa; 
que a arma de fogo estava na cintura; que quando pegou os pertences das vítimas avistou a viatura 
vindo de frente e avisou a Bruno que os Policiais chegaram; que nessa hora largou os pertences das 
vítimas e arma de fogo junto e saiu correndo, mas aí a viatura já estava em cima; que os Policiais 
mandaram eles saírem do carro e logo depois foram levados para a Delegacia; que mentiu na 
Delegacia quando disse que Wellington não participou de nada; que não é verdadeira a acusação 
de que ele colocou a arma na cabeça de uma das vítimas; que a arma não foi pega na mão dele.

2. BRUNO SILVA DA CONCEIÇÃO - Réu
Que praticou o assalto junto com Linsmar e Wellington; que foi chamado por Wellington para 
ganhar um dinheiro; que a arma estava na mão de Linsmar; que foram para Simões Filho; que 
Wellington parou o carro; que quando eles avistaram as vítimas, Linsmar só levantou a camisa 
mostrando a arma; que era um 38; que ele recolheu os pertences; que logo que anunciaram o 
assalto, os Policiais apareceram; que aí eles largaram os pertences das vítimas e correram para 
o carro; que entraram no carro; que o carro andou um pouquinho; que mentiu na Delegacia 
quanto à participação de Wellington; que Linsmar era quem estava com a arma; que participou 
do crime recolhendo os pertences das vítimas.
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3. CARLOS ANDERSON ALMEIDA DE JESUS - Vítima
Relata que estava andando, indo para casa com seus amigos e não viu carro algum se aproximando 
deles; que, de repente, um rapaz o atacou por trás, passando o braço esquerdo pelo seu pescoço e 
colocando uma arma (revólver) na sua cabeça e lhe dizendo que havia perdido tudo; que Linsmar 
foi quem apontou a arma para sua cabeça e pegou o celular e a corrente; enquanto Linsmar 
apontava a arma para sua cabeça, Bruno recolhia as compras que estavam nas mãos de seus amigos; 
que quando os assaltantes começaram a correr, as vítimas avistaram uma viatura e acenaram para 
parar; que informaram aos policiais que tinham acabado de serem assaltados; que apontaram 
para os bandidos, os quais estavam entrando em um veículo; que então começou a perseguição 
e os policiais conseguiram pegar os meliantes e os pertences das vítimas; que reconhece os dois 
elementos que praticaram o assalto; que foi Linsmar, o moreninho, quem colocou a arma na sua 
cabeça; que Bruno recolheu os pertences de seus colegas.

4. UERICO MATOS CARDOSO- Vítima
Narra que estava passando em frente do irmã Dulce, quando foi abordado por 02 (dois) 
elementos, sendo que um deles colocou a arma na cabeça de seu colega Carlos Anderson e deu 
a voz de assalto, pedindo os pertences; que estavam voltando do shopping; que tinham feito 
algumas compras para o São João (roupas, sapatos, etc); que os assaltantes tomaram as sacolas, 
relógio, celular, corrente e saíram correndo; que, em seguida, avistaram uma viatura e solicitaram 
ajuda; nesse momento os Acusados estavam entrando em um carro, que estava parado há alguns 
metros do local; que a Polícia conseguiu recuperar os bens subtraídos. Era uma arma de fogo de 
mais ou menos 20cm; que reconheceu os Acusados; que a arma foi apontada para o amigo Carlos 
Anderson, o qual foi pego por trás; que foi colocada a arma na cabeça e proferido vários palavrões.

5. MARCOS ELTON ARAÚJO - Vítima
Relata que estava voltando de umas compras juntamente com seus colegas, passando em frente a 
irmã Dulce, quando dois meliantes assaltaram o depoente e seus amigos; que um dos assaltantes 
utilizou a arma de fogo e palavras ofensivas; que um colocou a arma na cabeça de Carlos e o outro 
recolheu os pertences, e, em seguida, fugiram; que conseguiram parar uma viatura e os policiais 
conseguiram capturar os elementos; que reconhece os elementos, como sendo aqueles que estão 
na audiência; que tinha um carro encostado e tentou dar fuga aos Acusados.

6. SD/PM HUMBERTO RAFAEL DA CRUZ- Testemunha
Disse que a guarnição ia passando e as vítimas acenaram para a viatura parar; que as vítimas 
avisaram do assalto e apontaram os autores, os quais estavam entrando em um carro; que fizeram 
a captura e conduziram os Acusados para a Delegacia; que tinha um outro elemento no veículo.

7. SD/PM FABIANO SANTOS DE JESUS- Testemunha
Afirmou que soube através da Central, que algumas pessoas foram roubadas próxima a Academia 
Taurus; quando apontaram na rotatória, as três vítimas pediram ajuda e apontaram o veículo que 
os meliantes entraram; que em seguida foram atrás, mandou o veículo parar e se depararam com 
Lismar com a arma em punho; que fizeram a captura dos elementos.
Da análise dos depoimentos, percebe-se que o Apelante Linsmar manteve a arma apontada para 
a cabeça de uma das Vítimas (Carlos Anderson), durante toda a ação delituosa, enquanto o outro 
Apelante, Bruno, recolhia os pertences das demais.
Importa salientar, que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da Vítima, como elemento 
de prova, merece especial credibilidade quando não destoa dos demais elementos probatórios, 
como é a hipótese destes autos, em que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares 
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que efetuaram a prisão dos Réus, em juízo, sob a garantia do contraditório, corroboraram as 
declarações das Vítimas.
Assim, diante da prova oral colhida, entendo devidamente comprovada a ocorrência do crime de 
roubo, haja vista que os elementos de convicção indicam que houve a grave ameaça tipificadora 
do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego da arma de fogo.
Logo, não havendo dúvidas acerca da autoria dos delitos, não há como acolher a pretensão 
absolutória por ausência de provas.

b) DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
Pretende a Defesa o afastamento do concurso formal, ao argumento de que “a conduta delituosa dos Recorrentes 

consistiu contextualmente em uma única ação, atingindo vítimas distintas, a caracterizar o concurso ideal.”
É totalmente despropositada a manifestação dos Apelantes neste ponto, afinal, o concurso ideal de crimes é 

também conhecido como concurso formal e está previsto no art. 70, do CP, de forma que, há concurso formal “Quando 
o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das 
penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (…)”.

In casu, infere-se da leitura da decisão atacada, que o Julgador ao reconhecer corretamente o concurso formal (três 
vítimas), aplicou a fração de aumento no mínimo previsto estabelecido, não merecendo qualquer reparo.

c) DOSIMETRIA DA PENA
A sentença condenou os Réus pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso 

de agentes (art.157, §2º, incisos I e II, do CP).

c.1) Primeira Fase: Pena-Base
A pena mínima prevista para o delito de roubo é de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Tem-se dos autos, que o Juiz sentenciante elevou as penas bases dos Apelantes, em 01 (um) ano, por considerar 

desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e conseqüências do delito, fixando-as em 05 
(cinco) anos de reclusão.

Entendeu o Magistrado Sentenciante, ser elevada a culpabilidade dos Réus, pois agiram com dolo intenso ao 
saírem do local de suas respectivas residências para a cidade de Simões Filho, com o intuito de praticar crimes contra o 
patrimônio.

Todavia, a meu ver, o fato dos Apelantes terem saído de Salvador para cometer o crime em uma outra cidade, não 
extrapola a reprovabilidade do tipo penal, pelo que afasto a valoração da referida circunstância.

Vê-se ainda da sentença, que pelo fato dos Apelantes não terem comprovado ocupação lícita, tiveram a conduta 
social valorada como desviada. Ora, esta simples afirmação, além de ser elemento inerente ao próprio tipo penal, não 
demonstra o real comportamento dos Réus no âmbito social, familiar ou profissional, portanto, imprestáveis para o 
aumento das penas bases.

Por fim, asseverou o Magistrado de origem que as consequências do crime não são favoráveis aos Réus, em razão 
do elevado temor causado nas vítimas e da parcial recuperação dos bens subtraídos. Ocorre, que esses argumentos não 
servem para a elevação da pena, pois ambos são aspectos inerentes ao próprio tipo penal de roubo.

Diante desse contexto, em que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, são favoráveis aos 
Recorrentes, deve a pena base de ambos ser estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa. 
Contudo, considerando que o Juiz Sentenciante deixou de aplicar a pena de multa, e em obediência ao princípio do non 
reformatio in pejus, que veda o agravamento da situação dos Apelantes, uma vez que não houve recurso do Ministério 
Público, redimensiono as penas bases dos Recorrentes fixando-as em 04 anos de reclusão.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

200

c.2) Segunda Fase – Pena Provisória
Nota-se que o Magistrado de piso, reconheceu a existência de duas circunstâncias atenuantes (confissão e 

menoridade).
Neste ponto, refuta-se, de logo, a argumentação Defensiva para que seja aplicado o redutor de 2/3, em razão da 

menoridade relativa dos Apelantes, por total falta de amparo legal.
Ademais, considerando que, neste julgamento, as penas bases foram redimensionadas para o mínimo legal, 

embora reconhecidas as atenuantes apontadas, deixo de aplicá-las, por óbice da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A 
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. 
DOSIMETRIA. (…) PENA INTERMEDIÁRIA, DE ANTEMÃO, REDUZIDA AO MÍNIMO 
LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. AMPLIAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(…)
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, o Tribunal de origem reduziu a pena-base da agravante ao 
mínimo legal (4 anos de reclusão).  Portanto, ainda que reconhecida a existência das duas atenuantes, 
diante do óbice da Súmula 231/STJ, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal.
3.  Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir 
à redução da pena abaixo do mínimo legal (AgRg no AREsp n. 758.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, 
Sexta Turma, DJe 19/12/2016).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1637245/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

Considerando que as atenuantes (confissão e menoridade relativa) não têm capacidade para reduzir a pena abaixo 
do mínimo legal, mantenho a pena provisória dos Apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão.

c.3) Terceira Fase – Pena Definitiva
Na terceira fase, constata-se que a decisão de primeiro grau, majorou a pena à razão de 1/2 (metade). Considerou 

que a arma de fogo, “ tem maior potencial lesivo” e que houve a “participação efetiva de três pessoas”.
É assente na jurisprudência Superior que a presença de duas causas especiais de aumento de pena no crime de 

roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) pode agravar a pena em até metade, sendo necessária a devida 
fundamentação, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Por oportuno, transcrevo o entendimento jurisprudencial consolidado no enunciado nº 443, da Súmula do 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige 
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de 
majorantes.”

No caso em tela, observa-se que o Juiz Sentenciante optou por fixar a fração em 1/2 (metade), em razão da 
presença de duas majorantes do roubo – emprego de arma de fogo e concurso de agentes, justificando o aumento no maior 
potencial lesivo de uma arma de fogo e na participação de 03 (três) agentes.
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Com efeito, percebe-se da dinâmica dos fatos, que Linsmar manteve a arma de fogo apontada para a cabeça de 
uma das Vítimas, enquanto Bruno subtraía os objetos das outras duas Vítimas. Recolhidos os pertences, os Apelantes 
ingressaram no veículo conduzido por um terceiro indivíduo, já com eles ajustados previamente, para fugirem do local.  

 Contudo, entendo exarcebada a fração de 1/2 (metade), para majoração das reprimendas pelo reconhecimento de 
duas majorantes. Nesse sentido, vale conferir julgado de minha relatoria nesta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 
157, §2º, I E II, DO CP) – (...) DOSIMETRIA - (...) INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES 
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA À RAZÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). 
PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 14 (QUATORZE) 
DIAS DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 102 (CENTO E DOIS) DIAS – MULTA, NO 
VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.  (...) 5- Afigura-se razoável o aumento da pena à razão de 2/5 (dois 
quintos), decorrente da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, 
considerando que o delito foi cometido por 03 (três) agentes, todos armados, conforme prova oral 
colhida em juízo (CD – fl. 50), destacando-se, ainda, o fato de que as vítimas Rosineia de Carvalho 
Santos e João de Deus da Cruz Nascimento foram mantidas sob a mira dos revólveres durante a 
empreitada criminosa. Somado a isto, restou evidenciado que a vítima Alécio Rogério Santos Souza 
foi agredido fisicamente com chute nas costas dado por um dos agentes.RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0000143-34.2016.8.05.0027, Relator(a): Aracy Lima 
Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 11/04/2017)

Deste modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade reduzo, de ofício, a fração da pena 
aplicada para 2/5 (dois quintos). Assim, fica estabelecida a pena em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 06 
(seis) dias.

Reconhecido o concurso formal e considerando a aplicação da fração mínima na sentença, eleva-se a pena à razão 
de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime 
semiaberto.

V- DETRAÇÃO PENAL
Em atenção ao quanto disposto na Lei nº 12.736/12, que antecipa o momento de aferição da detração penal para 

a prolação da sentença condenatória, deixo de efetivá-la ante a ausência de dados fidedignos nos autos relativos ao quantum 
de cumprimento de pena provisória dos Apelantes.

VI-DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Postulam os Recorrentes o direito de recorrer em liberdade, apontando a concessão de habeas corpus concedido 

pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese os argumentos dos Apelantes, não existe nos autos qualquer documento hábil a comprovar o quanto 

alegado.
Ademais, observa-se da sentença vergastada, que o Juiz Singular justificou a manutenção da custódia preventiva 

dos Réus na garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta do delito perpetrado.
Diante desse contexto, não merece guarida a pretensão dos Recorrentes.

VII-CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e dou-lhe parcial provimento, para 

redimensionar as penas bases dos Apelantes para o mínimo legal. De ofício, reduzo a pena definitiva para 06 (seis) anos, 
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença.
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W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006108-68.2014.8.05.0154, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, JULGADO EM 13/07/2017.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO (ART. 
157, § 2º, I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS 
NO CONJUNTO PROBATÓRIO. GRAVE AMEAÇA, EXERCIDA COM EMPREGO 
DE FACA, EVIDENCIADA PELA VEROSSIMILHANÇA DA PALAVRA DAS 
VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANTIDA 
A MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES.  CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS 
NEGATIVAMENTE, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O FATO DE O ACUSADO 
RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
Nº 444 DO STJ. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE 
AO TIPO PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DE 07 (SETE) ANOS PARA 04 
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
QUE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 
Nº. 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DA MAJORANTE DO EMPREGO 
DE ARMA EM 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA PARA 05 (CINCO) 
ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 
PENA DE MULTA INALTERADA, POIS JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL DE 
10 (DEZ) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO 
CONHECIMENTO DO PEDIDO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA INICIADA NO PRIMEIRO GRAU E MANTIDA, 
ESPECIALMENTE DIANTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE INÍCIO DA 
EXECUÇÃO DA PENA COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEGUNDO 
GRAU.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, APENAS PARA 
REDUZIR A PENA-BASE E ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 
PENA. DECISÃO UNÂNIME.
Crime de roubo praticado, no mesmo contexto fático, contra três vítimas. Configuração do 
concurso formal. Impossibilidade de incidência da causa de aumento prevista no art. 70 do 
Código Penal, não reconhecida na sentença, sob pena de violação ao princípio da”reformatio in 
pejus”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0006108-68.2014.8.05.0154, da Vara Criminal 
da Comarca de Salvador, em que figura como apelante RAFAEL DARIO BEZERRA, e como apelado o MINISTÉRIO 
PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo na parte conhecida, nos termos do voto 
da Relatora.
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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra RAFAEL DARIO BEZERRA, qualificado nos 
autos, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma).

Narra a peça acusatória, em síntese, que, no dia 28/10/2014, por volta das 22:00h, na praça “Ayrton Sena”, 
bairro Santa Cruz, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego 
de faca, subtraiu três aparelhos celulares (um de marca LG, o segundo de marca Samsung, e o terceiro de marca Freecel) 
pertencentes às vítimas Janine Silva de Jesus, Girlaine Oliveira e Rejane de Pinho Lima, evadindo-se do local montado em 
uma bicicleta.

Consta, ainda, que policiais militares conseguiram prender o denunciado em flagrante, ainda na posse dos objetos 
subtraídos.

A peça acusatória inicial de fls. 02/04 foi oferecida com base no inquérito policial de fls. 09/37, e recebida por 
decisão datada de 18/11/2014 (fls. 67/68v).

Auto de exibição e apreensão à fl. 14.
Resposta à acusação às fls. 80/81, através de defensor dativo.
Instrução processual realizada mediante sistema audiovisual, conforme termo de fls. 89/89v e mídia acostada à fl. 

90.
Alegações finais do Ministério Público às fls. 92/101 e da defesa às fls. 103/106.
Sobreveio sentença de fls. 108/112, datada do dia 30/09/2015, tendo o MM. Juiz de Direito julgado procedente o 

pedido constante na denúncia, para condenar RAFAEL DARIO BEZERRA como incurso no crime previsto no art. 157, 
§ 2º, I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma).

Aplicou-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, reduzida em 01 (um) ano por conta da atenuante da 
confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e, após, elevada no patamar de 1/3 (um terço) por conta da causa 
de aumento do emprego de arma, prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, ficando estabelecida, definitivamente, em 08 (oito) 
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na 
oportunidade, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Réu pessoalmente intimado da sentença em 09/10/2015 (fl. 114).
Inconformada, a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (fl. 115), apresentando suas razões às fls. 

124/128, onde requer, em síntese, o afastamento da majorante do emprego de arma, prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, 
bem como a redução da pena-base, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Por 
fim, pugna pela realização da detração penal.

Em contrarrazões (fls. 131/138), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso da defesa.
Nesta instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls. 145/147, manifestando-se pelo conhecimento e 

provimento parcial do apelo, para que a pena-base imposta ao apelante seja reduzida, alterando-se, por conseguinte, o 
regime inicial de pena.

É o relatório.

VOTO

Verificando-se a tempestividade dos apelos, e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, passa-se à análise 
do mérito.

Evidenciam os autos que, no dia 28/10/2014, por volta das 22:00 h, na praça “Ayrton Sena”, bairro Santa Cruz, 
na cidade de Luís Eduardo Magalhães, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu três 
aparelhos celulares pertencentes às vítimas Janine Silva de Jesus, Girlaine Oliveira e Rejane de Pinho Lima.
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A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas no conjunto probatório, através do auto de exibição e 
apreensão (fl. 14), das declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, bem como da confissão parcial do apelante 
na fase judicial.

Em Juízo, as vítimas narraram com riqueza de detalhes a ação criminosa que sofreram, havendo, inclusive, 
reconhecido o recorrente como autor dos roubo. Confira-se:

             Girlaine Oliveira:

“(...) que estava na praça junto com uma amiga e uma prima; que, de repente, o acusado apareceu 
montado em uma bicicleta e portando uma faca; que o acusado mostrou a faca e disse: ‘E aí, gatinha! 
Passa o celular’; que, no susto, nós três demos o celular para o acusado, mas dava para ter corrido; que 
compareceram na Delegacia de Santa Cruz e comunicaram o ocorrido; que enquanto davam uma 
volta com os policiais para tentar encontrar o acusado, chegou a notícia que ele havia sido preso; que o 
acusado foi preso na posse dos celulares; que recuperaram os celulares no dia seguinte; que reconheceram 
o acusado na Delegacia; que, nesta ocasião, reconhece o acusado, que se encontra fora da sala de 
audiência, em companhia de outros, como sendo o autor da subtração (…); que a faca utilizada era 
um canivete (...)” (mídia acostada à fl. 90).

Rejane de Pinho Lima:

“(...) que estávamos nós três sentadas no banco da praça, quando o acusado chegou de bicicleta, 
mostrou a arma, e mandou que passássemos o celular;  que as três deram o celular ao acusado; que 
recebeu a notícia da prisão do acusado cerca de uma hora depois; que recuperou o celular; que, nesta 
ocasião, reconhece o acusado, que se encontra fora da sala de audiência, em companhia de outros, como 
sendo o autor da subtração (…); que a arma utilizada era uma faca daquelas que abrem e fecham 
(...)” - (mídia acostada à fl. 90).

Destaca-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de importante força probante, 
sobretudo quando em consonância com as outras provas produzidas no curso da persecução penal, consoante verifica-se 
no caso em tela.

Também prestou depoimento Ronne Vanegra, policial militar que participou da prisão do apelante, havendo 
relatado, em síntese: “(…) que as vítimas foram até o quartel da Polícia Militar e noticiaram o assalto; que quando abordaram 
o acusado, ele estava na posse dos celulares subtraídos; que verificaram nos celulares as fotos das moças; que na Delegacia as 
vítimas confirmaram que eram os celulares delas; que não foi encontrada arma com o acusado (…)” (mídia acostada à fl. 90).

Ao ser interrogado na fase judicial (mídia acostada à fl. 90), o apelante confessou parcialmente o fato descrito 
na denúncia, admitindo a subtração dos aparelhos pertencentes às vítimas, negando, todavia, emprego de arma na ação 
criminosa.

Do quanto exposto, tem-se que as declarações das vítimas, aliadas ao depoimento do policial militar que participou 
da prisão em flagrante do apelante, conferem a segurança para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de roubo.

Outrossim, na hipótese dos autos, o conjunto probatório permite ao julgador a formação do convencimento no 
sentido da efetiva utilização na ação criminosa de uma arma – uma faca tipo “canivete”, em especial, pela verossimilhança 
da palavra das vítimas, devendo ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, ressaltando-se ser irrelevante 
para a configuração da aludida o fato de não haver sido apreendida ou periciada.

Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. 
JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INAPTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA 
DIVERGÊNCIA.   DISSÍDIO   JURISPRUDENCIAL   NÃO DEMONSTRADO.  CAUSA 
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ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. 
DESNECESSIDADE.  COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO 
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.  Os julgados prolatados em habeas corpus 
não se prestam à configuração do dissídio jurisprudencial. 2.   Quando   o recurso interposto estiver 
fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se 
fundamenta a divergência, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando, de forma clara 
e objetiva, a suposta incompatibilidade de entendimentos e a similitude fática entre as demandas. 3.   
O   acórdão impugnado firmou entendimento consoante com a jurisprudência desta Corte Superior 
de serem desnecessárias, para a configuração da causa de aumento de pena no roubo, a apreensão e a 
perícia de arma quando a sua utilização puder ser demonstrada por outros meios de prova. Aplicação 
da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 541760/SP, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS 
ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. EMPREGO DE 
ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAR O POTENCIAL 
LESIVO. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como 
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto 
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. É firme a 
jurisprudência desta Corte de Justiça “no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento 
hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória 
a apresentação de certidão cartorária” (HC 175.538/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 18/04/2013). 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 
no julgamento do EREsp 961.863/RS, Relator Ministro Gilson Dipp, pacificou o entendimento de que 
são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma para que incida a causa de aumento de pena prevista 
no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando outros meios demonstrarem a sua efetiva utilização na 
prática delitiva. 4.  Na espécie, as instâncias ordinárias determinaram o regime fechado para o início 
do cumprimento da reprimenda, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente 
a conduta social da acusada e a personalidade voltada para a reiteração de práticas infracionais, além 
dos péssimos antecedentes criminais, de modo que descabe falar em ofensa à Súmula 440 do Superior 
Tribunal de Justiça. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 341383/SP, Rel. Ministro GURGEL 
DE FARIA, 5ª T., j. 18/08/2015, DJe 01/09/2015).

Conclui-se, assim, que a condenação deve ser mantida nos termos estabelecidos pela magistrada de origem, não 
merecendo qualquer reforma nesta instância.

Passa-se, então, à análise da dosimetria da pena.
Depreende-se da sentença que o MM. Juiz, ao analisar as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, valorou 

negativamente a culpabilidade, os antecedentes do acusado, sua conduta social e personalidade, em razão de o apelante 
responder a outra Ação Penal, de número 0001619-85.2014.8.05.0154, por delito da mesma natureza.

Em que pesem os argumentos do MM. Juiz sentenciante, o fato de o acusado responder a ação penal em curso não 
deve ser considerado negativamente nas circunstâncias judiciais, conforme posição consolidada nos Tribunais Superiores, 
inclusive esboçada na Súmula 444 do STJ.
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Ademais, impõe-se a desconsideração, também, da valoração negativa dos motivos do crime (“lucro fácil e vida 
sem trabalho formal e árduo, como digno a todos cidadãos, desrespeitando o patrimônio alheio, inclusive de pessoa sem muitas 
posses...”), haja vista que a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal.

Não havendo outra circunstância judicial que pese em desfavor do acusado, diminui-se a pena-base de 07 (Sete) 
anos para 04 (quatro) anos de reclusão.

A atenuante da confissão espontânea incide ao caso, não podendo, contudo, conduzir a pena abaixo do mínimo 
legal, na esteira da Súmula nº. 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 
abaixo do mínimo legal.”.

Na terceira fase, mantém-se a majoração da pena provisória em 1/3 (um terço), ficando definitiva a pena privativa 
de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto à pena de multa, não há reparos a fazer, pois já estabelecida no mínimo legal.
Registre-se que, embora o crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, configure 

concurso formal, não há como incidir na presente hipótese a causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, na 
medida em que não houve reconhecimento pelo Magistrado de origem e nem impugnação pela acusação, em respeito ao 
princípio da non reformatio in pejus.

Quanto ao pedido de detração penal, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, não se 
conhece, por ser tal matéria afeta ao Juízo da Execução. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Artigo 157, §2º, I e II, c/c 14, II, ambos do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO. 
Reconhecimento da atenuante da confissão. Exclusão da majorante do concurso de pessoas. 
Abrandamento do regime prisional para o semiaberto. Detração em relação ao regime prisional. 1. O 
agente que admite a autoria do delito, com todas as suas circunstâncias, como na presente hipótese, 
em que o ora apelante, mesmo tendo sido preso em flagrante no local por populares, admitiu em 
ambas as fases processuais que cometeu o crime, mediante emprego de arma de fogo, e apesar de 
afirmar que estava sozinho, relatou que outro (s) agente (s) determinaram-lhe que o fizesse, inclusive 
lhe entregando a arma, deve ser beneficiado com a atenuante da confissão, até porque esta também 
serviu de amparo à sua condenação. 2. Se os depoimentos das vítimas e demais testemunhas ouvidas 
durante a instrução criminal, somados aos do réu, indicam que havia pelo menos mais um indivíduo 
participando da empreitada criminosa, em união de ações e desígnios com o réu, configura-se a 
majorante do concurso de agentes. 3. O fato de o crime ter sido cometido com emprego de arma de 
fogo, municiada, e em concurso de agentes, trazendo maior risco de morte às vítimas, e evidenciando 
a intensa periculosidade do réu, justifica a fixação do regime prisional fechado, afigurando-se o que 
melhor atende à situação concreta que se analisa. Entretanto, não se justifica fração de aumento maior 
que 2/5, pelas referidas majorantes, se apenas um agente abordou as vítimas e empregou apenas uma 
arma de fogo, importando na redução da fração de metade, imposta na sentença, para aquele patamar. 
4. Compete ao Juízo da execução a análise da detração relativamente ao regime prisional, na esteira 
de entendimento da jurisprudência dominante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifo 
ausente no original) (TJ/RS, Apelação Crime nº. 0012286-31.2014.8.19.0061, rel. Des. Katia 
Maria Amaral Jangutta, Dje 18/12/2015).

Além do julgado transcrito, importa destacar trecho do judicioso parecer ministerial, da lavra da digna 
Procuradora de Justiça, Dra. Maryjane Auxiliadora Alves Caldas Coutinho, nos autos da Apelação Criminal n° 0000766-
15.2011.8.05.0176, de relatoria desta Magistrada, relacionado com a detração pretendida, nos seguintes termos:

“[...] Noutro giro, quanto ao pleito de alteração do regime prisional, em face da regra trazida pelo § 
2° do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 12.736/2012, entende 
esta Procuradoria de Justiça Criminal que se afigura recomendável que a detração seja analisada pelo 
Juízo da Execução Penal. Isto porque, para o cálculo, é imprescindível que o respectivo pedido esteja 
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devidamente instruído com o tempo e o motivo da prisão cautelar, além de escoltado com documentos 
que demonstrem a ausência de outros processos/procedimentos e de prisões cautelares diversas e 
sobrepostas, a fim de evitar, com isto, que o mesmo prazo seja eventualmente utilizado para mais de 
uma detração. Destarte, tal orientação representa, em última análise, clara aplicação do princípio 
da segurança jurídica, sendo impositiva, pois, na ótica deste órgão Ministerial, que a questão seja 
analisada, por cautela, pelo Juízo da Execução Penal. [...]”.

Por fim, destaca-se a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 
126292, que entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória, após a confirmação da sentença 
penal em segundo grau, não ofende o princípio constitucional da inocência, uma vez que, neste momento, encerrada está 
a análise de matéria fático probatória, não havendo como acolher o pleito de recorrer em liberdade. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido 
em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 
2. Habeas corpus denegado.” (grifo ausente no original) (STF – Tribunal Pleno, HC nº 126.292/SP, 
Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.02.2016, DJe nº 100, divulg. 16.05.2016, public. 17.05.2016).

É nesse sentido que também tem se orientado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E PRISÃO 
PREVENTIVA. INSTITUTOS DISTINTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES 
DE JULGAMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 
CONCEDIDO. 1. A execução provisória da pena não se confunde com a prisão preventiva. Esta 
possui natureza cautelar e dever ser decretada quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do 
CPP e aquela decorre da condenação confirmada em segundo grau e ainda não transitada em julgado. 
2. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, 
TRIBUNAL PLENO, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 
grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 
Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo 
simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, 
nos termos da Súmula 267/STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão 
geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em 
Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência externada no mencionado HC 126.292/
SP. 4. No caso dos autos, verifica-se que foram interpostos embargos declaratórios perante do Tribunal 
de origem, pendentes de julgamento. Assim, ante a não definitividade da condenação no âmbito da 
jurisdição ordinária, a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena caracteriza 
constrangimento ilegal. 5. Ordem parcialmente concedida para suspender a execução provisória da 
pena apenas até o esgotamento da jurisdição ordinária.” (grifo ausente no original) (STJ – Quinta 
Turma, HC nº 387.560/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017).

Cumpre registrar que o recorrente encontra-se cumprindo provisoriamente a penalidade imposta na sentença, já 
havendo sido, inclusive, expedida a respectiva guia de execução no Juízo de Primeiro Grau (fls. 118/120).
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Do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo na parte conhecida, para reduzir a pena privativa de liberdade para 
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o 
semiaberto. Decisão unânime.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0305156-06.2015.8.05.0146, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 04/07/2017.

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 
180, § 3.º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
I. DO DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA
QUESTÃO DE ORDEM. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE PARCIAL 
DA SENTENÇA. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME 
DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E CONDENADO PELO JUIZ SENTENCIANTE 
COMO INCURSO NO DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INOBSERVÂNCIA 
DO ARTIGO 384 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR NÃO DESCRITA 
NA DENÚNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
IMPUTAÇÃO OFICIAL, DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PREJUDICADO.
II. DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA 
NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006. INACOLHIMENTO. FIGURA 
PRIVILEGIADA QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRESENÇA CONJUNTA 
DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI. NORMA QUE PERMITE 
UM TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO 
DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO 
EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OFENDAM 
INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. ACUSADO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE 
DA DROGA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE “MULA”. PARTICIPAÇÃO EM 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STJ. INVIÁVEL O 
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 
65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 
SENTENÇA OBJURGADA QUE JÁ RECONHECEU A ATENUANTE DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE, DIMINUINDO A 
REPRIMENDA EM 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO DA PENA DE 05 (CINCO) 
ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 584 (QUINHENTOS E OITENTA E 
QUATRO) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
POSTULAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. SANÇÃO CORPORAL 
DO APELANTE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 
PRETENSÃO DEFENSIVA QUE ENCONTRA ÓBICE NA LITERALIDADE DO 
ARTIGO 44, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO CPB.
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APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE 
OFICIO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA E, NA PARTE CONHECIDA, 
IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0305156-06.2015.8.05.0146, da 
1.ª Vara de Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante PEDRO GOMES DE SÁ e Apelado o 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia em DECLARAR DE OFÍCIO A NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO tão somente 
quanto à condenação do Apelante pela prática do delito previsto no art. 180, § 3., do CPB e, por esta razão, JULGAR 
PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, CONHECENDO-SE DELE 
NA PARTE NÃO PREJUDICADA e NEGANDO-SE PROVIMENTO ao mesmo, mantendo-se, nos termos restantes, 
a sentença objurgada, tudo nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu PEDRO GOMES DE SÁ, por intermédio do advogado 
Caio Guerra Gurgel (OAB/BA n.º 36986), em irresignação aos termos da Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que, julgando parcialmente procedente a Denúncia de fls. 
02/03, condenou o Apelante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 65, inciso 
III, alínea ‘d’ e art. 180, § 3.º, ambos do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos 
e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; bem assim o 
pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente 
à época do fato.

Narra a Peça Acusatória, em síntese, que no dia 27.08.2015, por volta das 22:20 horas, na Travessa da Rua 02, s/ 
n.º, bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Juazeiro, Policiais Militares teriam se deparado com veículo suspeito, 
modelo VW GOL, placa policial JSR 4321, estacionado em frente a uma residência, e procedendo-se à consulta por meio 
do sistema MOP, teria sido constatado que o mesmo apresentava restrição para furto e roubo.

Consta ainda da Peça Incoativa, que o condutor do referido automóvel, identificado como Pedro Gomes de Sá, 
ora Apelante, teria confessado que residia no imóvel supramencionado há cerca de 01 (um) mês, tendo afirmado, ainda, 
ter adquirido o referido veículo em outra cidade.

Ato contínuo, ante a presença de odor muito forte de erva do tipo maconha, os agentes Policiais ingressaram no 
imóvel do Denunciado, tendo encontrado, em tese, 13,360 kg (treze quilos e trezentos e sessenta gramas) de maconha, 01 
kg (um quilo) de sementes cannabis sativa, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, 20 (vinte) estojos 
deflagrados de munição calibre 38, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e documentos diversos de outros veículos.

A Denúncia foi recebida em 14.03.2016 (fl. 86).
Finalizada a instrução criminal e apresentados as Alegações Finais pela Acusação e pela Defesa, foi proferido o 

Édito condenatório acima mencionado (fls. 119/125).
Inconformado, o Condenado interpôs o Recurso de Apelação em testilha (fl. 127), postulando, em suas Razões de 

fls. 128/137, a reforma da Sentença a fim de que seja absolvido da prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal. 
Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 
no seu grau máximo; que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme previsão do art. 65, inciso III, 
alínea “d” do Código Penal; por fim, caso seja reduzida a pena, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos.
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Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões às fls. 142/154, pugnando o 
improvimento do Apelo e a consequente manutenção da Sentença guerreada em sua inteireza.

Oportunizada sua manifestação, o Douto Procurador de Justiça João Paulo Cardoso de Oliveira opinou pelo 
improvimento do Apelo (fls. 14/23).

É, em síntese, o relatório, que submeto à apreciação da Eminente Desembargadora Revisora.
   

VOTO

Integra o presente voto o Relatório submetido à apreciação da Exma. Desembargadora Revisora.
Constata-se, ab initio, que o presente Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente, nos moldes do art. 593, 

caput, do CPPB. Assim é que, também ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos 
de admissibilidade, exigidos no caso sob exame, impõe-se o conhecimento do Apelo.

Narrou a Peça Acusatória, em síntese, que no dia 27.08.2015, por volta das 22:20 horas, na Travessa da Rua 02, s/ 
n.º, bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Juazeiro, Policiais Militares teriam se deparado com veículo suspeito, 
modelo VW GOL, placa policial JSR 4321, estacionado em frente a uma residência, e procedendo-se à consulta por meio 
do sistema MOP, teria sido constatado que o mesmo apresentava restrição para furto e roubo.

Consta ainda da Peça Incoativa, que o condutor do referido automóvel, identificado como Pedro Gomes de Sá, 
ora Apelante, teria confessado que residia no imóvel supramencionado há cerca de 01 (um) mês, tendo afirmado, ainda, 
ter adquirido o referido veículo em outra cidade.

Ato contínuo, ante a presença de odor muito forte de erva do tipo maconha, os agentes Policiais ingressaram no 
imóvel do Denunciado, tendo encontrado, em tese, 13,360 kg (treze quilos e trezentos e sessenta gramas) de maconha, 01 
kg (um quilo) de sementes cannabis sativa, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, 20 (vinte) estojos 
deflagrados de munição calibre 38, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e documentos diversos de outros veículos.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, o Juiz Sentenciante, julgando parcialmente 
procedente a Denúncia de fls. 02/03, condenou o Apelante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 
11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea ‘d’ e art. 180, § 3.º, ambos do CPB, impondo-lhe o cumprimento da pena de 
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; 
bem assim o pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo vigente à época do fato.

Nada obstante, o Condenado interpôs o presente Recurso de Apelação (fl. 127), postulando, em suas Razões 
de fls. 128/137, a reforma da Sentença a fim de que seja absolvido da prática do delito previsto no art. 180 do CPB. 
Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 
no seu grau máximo; bem assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme previsão do art. 65, 
inciso III, alínea “d” do Código Penal; e, por fim, caso seja reduzida a pena, pugna pela conversão da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos.

De antemão, imperiosa a análise de questão de ordem.
A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 129, inciso I, ao Ministério Público a função de “promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 100, § 1.º, do Código Penal preceitua que “a 
ação pública é promovida pelo Ministério Público” e o art. 24 do Código de Processo Penal dispõe que “nos crimes de ação 
pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público”.
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Tais normas, segundo parte da doutrina pátria, são expressões da adoção, pelo menos parcial, do sistema processual 
penal acusatório pelo ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo de Alexandre Cebrian Araújo Reis e Victor Eduardo Rios 
Gonçalves Nereu6 José Giacomolli evidencia a norma prevista no art. 129, inciso I, da CFRB como fundante do axioma 
da “imputação oficial”, segundo o qual:

“Neste sentido, o Estado controla a totalidade do fenômeno processual criminal: investiga, 
acautela-se, acusa, conduz o processo, julga, aplica a sanção criminal e executa o julgado. Contudo, 
a estruturação constitucional do Estado distribuiu as suas funções processuais criminais entre os 
sujeitos de diversos poderes e instituições, com atribuições específicas, separando as funções de 
acusar das de prestar a tutela jurisdicional. Por isso, em torno dos sujeitos processuais necessários 
(Juiz, MP e defensor) gravitam toda a fenomenologia e perspectivas. Ademais, sem acusação não 
haverá condenação e nem aplicação de pena. Esta somente poderá ser aplicada no âmbito de um 
processo criminal, com todas as garantias do devido processo constitucional (fundamentação das 
decisões, defesa técnica obrigatória, defesa pessoal facultativa, contraditório, utilização dos meios 
impugnativos, imputabilidade da coisa julgada pro reo, entre outros tantos previstos na CF e nas 
Convenções Internacionais)”.

Estabelecida a regra da imputação oficial da ação penal pública através da apresentação de Denúncia pelo Ministério 
Público, é digno de nota ressaltar que o art. 41 do Código de Processo Penal prescreve que “a denúncia ou queixa conterá 
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Nos termos apresentados, estabelece o 
Código de Processo Penal que a Denúncia apresenta a totalidade da conduta delitiva que a Acusação pretende que seja 
sancionada pela jurisdição penal, limitando, portanto o âmbito fático sobre o qual poderá debruçar-se a sentença, sob pena 
de nulidade. A este dever de correspondência entre os fatos levados ao acertamento jurisdicional pela Denúncia e os fatos 
decididos na sentença dá-se o nome de Princípio da Correlação.

O Princípio da Correlação visa garantir ao acusado o devido contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais 
elencados no art. 5.º, inciso LV, da CFRB, na medida que ao denunciado somente é possível manifestar-se e defender-se 
sobre os fatos que lhe são expressamente imputados.

Na hipótese submetida ao acertamento desta Corte de Justiça, constata-se que malgrado a Peça Incoativa (fls. 
02/03) tenha imputado ao Acusado o delito de receptação dolosa (art. 180 do CPB), o Juiz primevo condenou o Réu pelo 
delito na sua modalidade culposa (art. 180, § 3.º, do CPB).

Sucede que, a atuação do Magistrado a quo não configura simples emendatio libelli, mas evidente mutatio, sem 
observância do quanto previsto no art. 384 do CPPB. Com efeito, a Sentença é extra petita, sendo patente a violação ao 
Princípio da correlação, corolário dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. No ponto, oportuna a transcrição 
dos ensinamentos de Aury Lopes Jr.:

Quando o juiz julgar “fora” do que foi imputado ao réu, atua de ofício, violando o contraditório 
e o sistema acusatório. Dependendo do caso, poderá ainda haver a violação do direito de defesa, 
mas ele é contingencial em relação à configuração da nulidade. É uma sentença extra petita 
aquela em que o juiz, sem prévio aditamento do Ministério Público, altera o objeto do processo 
penal, ou, mais especificamente, diante de uma mudança do fato processual, não respeita o 
necessário contraditório e a regra do art. 384 do CPP. Um exemplo típico de sentença extra petita 
é a acusação por receptação dolosa e a condenação do réu por receptação culposa, sem prévio 

6 Direito Processual Penal esquematizado. Coord. Pedro Lenza. 3 ed. Saraiva. São Paulo 2014. p. 33

. GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal – abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. Atlas. São Paulo. 2014. 

pp. 393
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aditamento do MP. Observe-se que a relação não é de menor a maior, pois dolo e culpa não são 
dois níveis do mesmo elemento, senão conceitos completamente distintos e que alteram o fato 
processual. Não é mera alteração da tipificação, senão o reconhecimento de uma situação fática 
diversa daquela descrita na acusação7. 

De fato, em se tratando de delito culposo, deve constar da Denúncia a descrição quanto à violação de um dever 
objetivo de cuidado mediante comportamento negligente, imprudente e imperito, o que não se verificou no caso em 
apreço.

Na trilha do raciocínio suso exposto, o Superior Tribunal de Justiça veiculou o Informativo de Jurisprudência n.º 
557, confira-se:

Quando na denúncia não houver descrição sequer implícita de circunstância elementar da 
modalidade culposa do tipo penal, o magistrado, ao proferir a sentença, não pode desclassificar 
a conduta dolosa do agente – assim descrita na denúncia – para a forma culposa do crime, sem 
a observância do regramento previsto no art. 384, caput, do CPP. Com efeito, o dolo direto é 
a vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita no tipo penal. A culpa, por sua vez, 
decorre da violação ao dever objetivo de cuidado, causadora de perigo concreto ao bem jurídico 
tutelado. A par disso, frise-se que, segundo a doutrina, “no momento de se determinar se a 
conduta do autor se ajusta ao tipo de injusto culposo é necessário indagar, sob a perspectiva 
ex ante, se no momento da ação ou da omissão era possível, para qualquer pessoa no lugar 
do autor, identificar o risco proibido e ajustar a conduta ao cuidado devido (cognoscibilidade 
ou conhecimento do risco proibido e previsibilidade da produção do resultado típico)”. Nesse 
passo, a prova a ser produzida pela defesa, no decorrer da instrução criminal, para comprovar a 
ausência do elemento subjetivo do injusto culposo ou doloso, é diversa. Assim, não descrevendo 
a denúncia sequer implicitamente o tipo culposo, a desclassificação da conduta dolosa para a 
culposa, ainda que represente aparente benefício à defesa, em razão de imposição de pena mais 
branda, deve observar a regra inserta no art. 384, caput, do CPP. Isso porque, após o advento da 
Lei 11.719/2008, qualquer alteração do conteúdo da acusação depende da participação ativa do 
Ministério Público, não mais se limitando a situações de imposição de pena mais grave, como 
previa a redação original do dispositivo. Portanto, o fato imputado ao réu na inicial acusatória, 
em especial a forma de cometimento do delito, da qual se infere o elemento subjetivo, deve 
guardar correspondência com aquele reconhecido na sentença, a teor do princípio da correlação 
entre acusação e sentença, corolário dos princípios do contraditório, da ampla defesa e acusatório. 
(REsp 1.388.440-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 5/3/2015, DJe 17/3/2015) (destaques 
acrescidos)

No mesmo sentido, oportuna a transcrição de precedente desta Corte de Justiça, no qual restou inadmitida a 
desclassificação do delito de Receptação dolosa para a culposa, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE 
DE RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. ACOLHIDA. 
NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU TODOS OS ARGUMENTOS 
DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE 
RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALBERGAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA 
DENÚNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO CULPOSO. PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

7 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1.173
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DE USO RESTRITO. NÃO PROVIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE INDICA A 
SUPRESSÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA 
QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA 
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 
30, § 4º, LEI 11.343/06 E CONVERSÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (Classe: Apelação, Número 
do Processo: 0000959-42.2014.8.05.0235, Relatora: Eduarda de Lima Vidal, Primeira Câmara 
Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 11/10/2016) (grifos acrescidos)

De mais a mais, cumpre ressaltar que, quanto ao crime descrito na denúncia (Receptação dolosa), não há nos autos 
prova acerca do elemento subjetivo do tipo, consistente no conhecimento da origem ilícita do bem.

No seu interrogatório, o Apelante confessou apenas a posse das drogas, afirmando que teria sido contratado pela 
pessoa de André” para transportá-las de Remanso/BA até Feira de Santana/BA em troca de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
sendo-lhe entregue o referido veículo para que fizesse tal percurso. Na ocasião, alegou desconhecer que o automóvel era 
produto de crime, vez que lhe foi apresentada toda a documentação do veículo, razão pela qual imaginou que o mesmo 
pertencesse, de fato, à “André”. A propósito, confira-se o seguinte excerto do depoimento judicial do Réu (vide mídia 
acostada à fl. 12 dos autos físicos):

... que o Interrogado comprava produtos em Feira de Santana para revender; que certa vez, 
uma pessoa (André) o abordou e lhe propôs fazer o transporte de drogas até Remanso/BA; 
que o Interrogado, nessa ocasião, rejeitou a proposta; que, depois de um tempo, o Interrogado 
retornou à Feira de Santana para comprar mais produtos; que foi novamente abordado por essa 
pessoa (André) e lhe foi novamente proposto realizar o transporte da droga em troca de certa 
quantia; que o Interrogado, que passava por dificuldades financeiras, aceitou realizar serviço; 
que o Interrogado deveria buscar a droga em Remanso/BA e entregá-la em Feira/BA; que lhe 
foi entregue um veículo, com documentação, aparentemente legal, para realizar a viagem; que 
o Interrogado não sabia da procedência do veículo; que o Interrogado foi até Remanso/BA e 
recebeu a maconha, as sementes e as balanças; que havia uns três sacos de maconha; que ‘André’ 
organizou tudo; que o mesmo disse ao Interrogado que a pessoa de Gordo iria abordá-lo; que o 
Interrogado encontrou a pessoa de Gordo e recebeu as drogas na estrada; que o Interrogado, antes 
de ir para Feira de Santana/BA, devido ao cansaço, resolveu parar um pouco; que o Interrogado 
desconhece a razão pela qual as drogas deveriam ser transportadas até Feira de Santana/BA; que 
o Interrogado fez apenas o transporte; que os estojos deflagrados de munição, apreendidos com 
o Interrogado, pertenciam a um rapaz que pratica tiro ao alvo; que o Interrogado conhece este 
rapaz; que certa vez, este rapaz pediu ao Interrogado para que guardasse esses estojos; que o 
Interrogado perdeu contato com essa pessoa... (grifos acrescidos)

Calha observar que a própria Sentença (fl. 132) registra que “durante a persecução penal não foi demonstrado, 
de forma clara e límpida, que o réu efetivamente tinha conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido”. Em razão 
de tal constatação, equivocadamente, passou o Magistrado a imputar ao Recorrente o delito de receptação na modalidade 
culposa, fundamentando-se no fato de que recebeu o automóvel de um traficante para realizar o transporte de drogas. 
Veja-se:

 
Cumpre destacar que a ciência de que o bem é proveniente de prática criminosa é conditio sine 
qua non para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, 
de tal forma que não havendo prova escoimada de dúvidas de que o agente tinha conhecimento 
da origem ilícita do veículo não pode ser a ele imputada a capitulação reportada, pois, como dito, 
a circunstância é essencial, indispensável e imprescindível.
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Não se está a dizer que o réu não cometeu crime de receptação, mas tão somente que o mesmo 
não pode ser subsumido ao tipo na sua forma capitular. É dizer: o conjunto probatório adunado 
indica que o acionado incorreu em crime na sua modalidade culposa, uma vez que recebeu o 
automóvel de um traficante (conhecido por “ANDRÉ”) a fim de que pudesse transportar a droga 
da cidade Remanso/BA até Feira de Santana/BA, sendo gratificado por tal serviço.

A receptação culposa consubstancia-se como a falta de cuidado quanto à origem da coisa, que 
possivelmente tinha origem criminosa, tendo o réu preferido ignorar tão somente em razão de 
ter recebido o veículo com seus documentos. Mesmo havendo algum indício de que o automóvel 
fosse produto de crime o acionado não se preocupou e o recebeu.
Decerto é que ao receber o veículo de alguém que lhe faz a proposta de transportar entorpecente 
deveria haver, no mínimo, uma desconfiança por parte do agente acerca da origem do objeto 
material, principalmente em razão de o réu ter informado que em outras oportunidades não 
tinha visto o veículo em poder do tal “ANDRÉ”.
E é exatamente na ausência dessa desconfiança impeditiva de recebimento do bem que surge o 
elemento ‘culpa’, pois face aos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria 
tê-lo recebido, e, ao receber, faz com que responda pelo crime na sua forma culposa.
Assim, constatando-se que a prova colhida é convergente, harmônica, tanto na fase policial quanto 
em juízo, sem contradições, não merecendo qualquer censura, percebe-se que o denunciado 
efetivamente incorreu nos crimes divisados no art. 33 da Lei 11343/06 e art. 180, § 3º, do 
Código Penal Brasileiro.
Em que pese o pedido de condenação ministerial nos mesmos termos da denúncia, valendo-se 
do art. 383 do Código de Processo Penal, foi atribuída definição jurídica diversa ao crime de 
receptação. (fls. 121/122) (grifos acrescidos)

Com efeito, certo é que, não tendo sido comprovado o dolo do Acusado no cometimento da infração, impõe-se a 
absolvição pelo delito imputado, não podendo o Magistrado, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, proferir 
condenação pelo crime na modalidade culposa, já que não há descrição da culpa na Exordial Acusatória.

De todo o exposto, a Sentença submetida à apreciação desta Corte de Justiça, portanto, padece de vício insanável 
por ser extra petita no que tange à condenação do Apelante pela prática do delito previsto no art. 180, § 3.º, do 
CPB, razão pela qual DECLARA-SE DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE NESTA PARTE, A NULIDADE DO ÉDITO 
CONDENATÓRIO, E, POR ESTA RAZÃO, PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO 
INTERPOSTO.

A outro giro, quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, o Apelante postula seja reconhecida 
a minorante inserta no art. 33, § 4.º, do mesmo diploma, em seu grau máximo.

Veja-se, pois, que o Réu não se irresigna quanto ao efetivo cometimento do delito de Tráfico de Drogas, que, por 
sua vez, encontra-se deveras comprovado nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), dos Laudos 
Periciais (fls. 23 e 28), dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da própria confissão do Apelante (vide 
mídia acostada à fl. 12 dos autos físicos).

De fato, tais elementos indicam que por ocasião de sua prisão em flagrante, ocorrida no dia 27.08.2015, por volta 
das 22:20 horas, na Travessa da Rua 02, s/n, Bairro Nossa Senhora da Penha, município de Juazeiro/BA, o ora Apelante 
mantinha em depósito 13,360 kg (treze quilos e trezentos e sessenta gramas) de maconha, 01 kg (um quilo) de sementes 
cannabis sativa, 02 (duas) balanças de precisão, sendo uma digital e outra analógica, além de 20 (vinte) estojos deflagrados 
de munição calibre 38.

Pois bem, acerca da pretendida minorante, expõe o art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, in verbis:
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Art. 33. [...]
§ 4.º. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 
um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para que seja aplicada a referida causa de diminuição – permitindo um tratamento mais benéfico, pois, 
ao agente que vem a cometer o delito de forma isolada – torna-se imprescindível que estejam presentes, conjuntamente, 
todos os requisitos elencados na norma, a saber: ser o agente primário e possuidor de bons antecedentes, além de não ser 
ele dedicado às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Ocorre que, no caso em testilha, patente a condição de “mula” (pessoa que faz o transporte de droga) do Apelado, 
vez que admitiu, em juízo, que recebeu a droga da pessoa de “Gordo”, na cidade de Remanso/BA, a qual seria transportada 
até Feira de Santana/BA, local em que seria entregue à pessoa de “André”, organizador do plano criminoso, consoante 
demonstrado alhures.

Cabe salientar, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça possui entedimento pacífico no sentido de que 
o agente que transporta drogas na qualidade de “mula” integra organização criminosa, o que obsta a incidência da aludida 
causa de diminuição. Veja-se os seguintes julgados:

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. 
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO 
DE “MULA”. INVIABILIDADE.  CONCLUSÃO.  ALTERAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
REEXAME DE PROVAS.  MAJORANTE DO ART.  40, V, DA LEI DE DROGAS. ESCOLHA 
DA FRAÇÃO.  MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO. 
NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2.  Este Superior Tribunal de Justiça possui 
entendimento firme no sentido de que o simples fato de o agente atuar como “mula” do tráfico de 
drogas é indicativo de que compõe organização criminosa. Tal premissa é suficiente para afastar, 
em sua totalidade, o benefício pleiteado. 3.  [...]. 4.  [...] 5.  [...]. 6.  [...]. 7.   [...]. 8. [...] 9.  [...] 
10. [...] (HC 326.186/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
02/06/2016, DJe 13/06/2016) (grifos acrescidos)

PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS.  AGRAVANTE PRESO NO TRANSPORTE DA DROGA. 
EXERCÍCIO   DA   FUNÇÃO   DE “MULA”.  PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA.  CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 
33, §   4º, DA LEI Nº 11.343/06.  INAPLICABILIDADE.  GRAU DE PARTICIPAÇÃO DO 
AGENTE.  MATÉRIA QUE NÃO PRESCINDE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS.  
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO IMPROVIDO. 1.  [...]. 2.   Conforme   entendimento   firmado por esta Corte, o 
agente transportador de drogas, na qualidade de “mula” do tráfico, integra organização criminosa, 
não fazendo jus, portanto, à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
11.343/2006. 3.  [...]. 4. [...]. (AgRg no AREsp 565.211/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016) (grifos acrescidos)
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Assim, na trilha do raciocínio suso exposto, não se afigura possível a incidência do Tráfico Privilegiado no caso em 
comento.

No que pertine à alegação de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 
“d”, do CPB, constata-se a falta de interesse recursal, vez que a Sentença objurgada já reconheceu a confissão espontânea, 
reduzindo a pena do Condenado em 1/6 (um sexto).

No ponto, há de se esclarecer que embora o Magistrado primevo refira-se, na calibragem da pena, à “atenuante 
da menoridade relativa”, certo é que trata-se de erro material, tendo em vista que o Apelante possuía idade superior à 21 
(vinte e um) anos à época dos fatos, e que, na parte dispositiva do Decisum, alude-se expressamente ao art. 65, inciso III, 
alínea “d”, do CPB, veja-se:

Pelo posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na vestibular 
ministerial para CONDENAR o acusado PEDRO GOMES DE SÁ nas sanções do art. 33, 
caput, da Lei 11343/06 c/c art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal Brasileiro e art. 180, § 
3º, do mesmo Diploma Legal.
[...]
Desse modo, havendo 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a quantidade do 
produto e a culpabilidade, estabeleço a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) 
dias-multa. Tendo em vista o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, atenuo a 
pena em 1/6, a qual fica estabelecida em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 584 
(quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias 
agravantes, causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. (fls. 124/125) (grifos 
acrescidos)

Sendo assim, permanece inalterada a condenação pela prática do delito de Tráfico de Drogas, até porque – frise-
se – idoneamente dosada pelo Magistrado primevo, sendo, portanto, mantida no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) 
meses de reclusão, bem como 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, cada um no valor legal mínimo.

Por derradeiro, em relação à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cuida-
se de pleito que encontra óbice no montante da reprimenda aplicada, porquanto superior a 04 (quatro) anos de reclusão, 
de maneira que não resta atendido pressuposto objetivo para a concessão do referido benefício, a teor do art. 44, inciso I, 
do Código Penal.

Ante o exposto, em face de a sentença submetida à apreciação desta Corte de Justiça padecer de vício insanável por 
ser extrapetita no que tange à condenação do Apelante pela prática do delito previsto no art. 180, §3.º, do CPB, DECLARA-
SE DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE NESTA PARTE, A NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO, e, por esta 
razão, PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, CONHECENDO-
SE PARCIALMENTE DO RECURSO NA PARTE NÃO PREJUDICADA e NEGANDO-SE PROVIMENTO ao 
mesmo, mantendo-se, portanto, as demais disposições da Sentença a quo.

W
TJBA – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO PENAL Nº 0002788-60.2009.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, 
RELATOR (A): DES. ALIOMAR SILVA BRITTO, JULGADO EM 12/04/2017.

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA O 
INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DESTINATÁRIO DA 
CARTA DE ORDEM INFORMANDO O INTERESSE DA DEFESA EM PARTICIPAR 
DO ATO DELEGADO. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA 
EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ORDEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 273 DO 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO 
DA DEFESA DA DATA DA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. 
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o presente AGRAVO REGIMENTAL interposto nos autos da AÇÃO PENAL de 
n.º 0002788-60.2009.8.05.0000, figurando, como Agravante, JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do 
voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental (fls. 2.042/2.048) interposto pelo réu JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA, 
em face do Despacho de fl. 2.036, o qual indeferiu o requerimento de expedição de ofício cientificando o MM. Juízo de 
Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju do interesse do mesmo em participar do ato processual objeto da Carta 
de Ordem.

Nas Razões Recursais, o Agravante, apesar de reconhecer que o entendimento jurisprudencial majoritário é no 
sentido de ser suficiente a intimação da defesa da expedição da carta de ordem, alega que houve violação à ampla defesa e 
que seu pleito distingue-se dos precedentes.

Por fim, requer que seja conhecido o recurso e, acaso não seja reconsiderado o despacho, seja dado provimento ao 
pleito pelo órgão colegiado.

Sendo o que de mais interessante se tem a relatar, passo ao voto.

VOTO

De início, verifico que o presente Agravo Regimental deve ser conhecido, porquanto presentes os seus requisitos 
de admissibilidade.

Em relação ao mérito recursal, sobreleva destacar que, de fato, é suficiente a intimação da Defesa acerca da expedição 
da Carta de Ordem para a oitiva da testemunha, sendo absolutamente prescindível a intimação da data da audiência no 
juízo destinatário, pois cabe ao causídico acompanhar o seu trâmite e tomar conhecimento dos atos praticados.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado nesse sentido, conforme enunciado n.º 273: “Intimada 
a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”.

Nesse mesmo sentido, segue recente julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, § 3º, 
DO   CP.  NULIDADE.  INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA.  CARTA PRECATÓRIA.
PRIORIDADE DA OITIVA POR VÍDEO-CONFERÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO. SÚMULA 273/STJ. ERRO MATERIAL NO OFÍCIO DO 
JUÍZO DEPRECADO AO JUÍZO DEPRECANTE. ARTIGO 563 DO CPP. RECURSO EM 
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
[...]
2.  Nos termos do enunciado 273 da Súmula desta Corte, intimada a defesa da expedição da 
carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no Juízo deprecado. 
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Na hipótese, além da defesa ter sido intimada acerca da expedição da precatória, foi nomeado 
defensor dativo para o ato.
[...]”
(RHC 57.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016)

No caso vertente, a Defesa foi devidamente intimada da expedição da Carta de Ordem para oitiva da testemunha 
por ela arrolada, afastando, por si só, qualquer mácula ao contraditório e à ampla defesa apta a ensejar a reforma da decisão.

De igual maneira, o Agravante não se desincumbiu de demonstrar que sua situação não se enquadra nos parâmetros 
estabelecidos na Súmula n.º 273 do Superior Tribunal de Justiça, não se operando o distinguishing.

Sobreleva destacar, ainda, que o Agravante, se de seu interesse fosse, deveria requerer diretamente ao juízo 
destinatário que lhe notificasse da data da audiência e não peticionar a este Tribunal de Justiça, o qual deve se limitar a 
intimar a Defesa da expedição da carta e não patrocinar sua causa.

Com efeito, mostra-se absolutamente descabido o pleito de exigir deste Relator que “recomende” (sic) ao MM. 
Juízo da Comarca de Itamaraju que intime os advogados do Agravante da data da audiência, pois não se trata de ato de 
sua competência, mas sim de uma faculdade processual que assiste à parte de assim proceder.

Ressalta-se, contudo, que eventual requerimento não vincularia o juízo destinatário, pois, repita-se, a intimação 
dos atos processuais a serem realizados não se faz necessária, cabendo ao defensor acompanhar o trâmite processual e tomar 
conhecimento de sua situação.

Ademais, verifica-se que o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju foi extremamente 
diligente e nomeou defensor dativo para participar da oitiva da testemunha, enaltecendo-se, assim, o contraditório e a 
ampla defesa.

Diante de tudo, VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

W
TJBA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº0017707-10.2016.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA 
CRIMINAL, RELATOR (A): DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS, JULGADO EM 01/12/2016.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE 
CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO 
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) 
ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO 
E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. PLEITO DE 
PROGRESSAO PARA O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISAO QUE INDEFERIU O PEDIDO 
COM BASE NA HEDIONDEZ DO CRIME. AGRAVANTE CONDENADO PELA 
PRÁTICA DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS EM SUA MODALIDADE 
PRIVILEGIADA. ORIENTAÇÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NO HC N° 118.533 NO SENTIDO DE DESVINCULAR 
A FIGURA PRIVILEGIADA DOS CRIMES HEDIONDOS. AGRAVANTE QUE 
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 
PARA A PROGRESSÃO DO REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa do Agravante Misael da Silva 
Passos, sustentando, em síntese, que requereu progressão de regime junto ao MM. Juízo da 
1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo indeferido seu pedido com 
base na hediondez do crime de tráfico de drogas, mesmo em sua forma privilegiada.
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II. Decisão a quo (fls. 64/66) que indeferiu o pleito de progressão de regime com base na 
hediondez do crime, deixando de atender à orientação do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do HC n° 118.533 em razão da possibilidade de alteração de 
entendimento.
III. Verifica-se, de início, que a decisão não apresenta fundamentação idônea, uma vez que 
lastreada apenas em uma suposta possibilidade de alteração do entendimento proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal, posto que recente, e mantendo a equiparação do tráfico 
privilegiado aos crimes hediondos, violando, assim, o quanto disposto no art. 93, IX, da 
Constituição Federal.
IV. De acordo com o precedente invocado pelo Agravante, entendeu a Eminente 
Ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que configura 
constrangimento ilegal aplicar “os rigores da Lei n. 8.072/90” ao crime de tráfico de drogas 
privilegiado, sendo acompanhada pela maioria dos Ministros, possuindo o julgamento 
como ratio decidendi, em suma, que “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 
4º, da Lei n. 11.313/2006), portanto, não se harmoniza com a hediondez do tráfico de 
entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”.
V. Buscou o legislador, com isso, diferenciar a figura do traficante contumaz, que faz do 
comércio ilícito de substâncias entorpecentes o seu meio de vida, do pequeno traficante, 
aquele que na maioria dos casos é recrutado – pelas mais variadas razoes – pelo primeiro 
para transportar pequenas quantidades de drogas, aplicando pena mais branda ao segundo. 
Trata-se, pois, de política criminal, cujo objetivo último é a ressocialização do cidadão, 
retirando-o da marginalidade e integrando-o à sociedade, oportunizando melhores 
condições e mais célere recolocação no mercado de trabalho. Então, manter a decisão a quo 
contraria o quanto buscado pelo legislador e o entendimento recente proferido pela Corte 
Constitucional.
VI. Por fim, aplicando subsidiariamente o Novo Código de Processo Civil, em relação à 
matéria de precedentes, constata-se que a orientação proferida pelo Plenário da Colenda 
Corte Constitucional possui eficácia vinculante externa, devendo ser observada por este 
Egrégio Tribunal de Justiça.
VII. Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso, no 
sentido de deferir a progressão de regime pleiteada.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 0017707-10.2016.8.05.0000, 
Salvador/BA, em que figura como Agravante MISAEL DA SILVA PASSOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Agravo em Execução Penal e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos 
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Misael da Silva Passos, às fls. 70/76, em razão da decisão 
interlocutória de fls. 64/66, alegando, em síntese, que fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas 
privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena 
definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em relação ao primeiro crime e 01 (um) ano de detenção.
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Sustenta que iniciou o cumprimento da pena em 05 de março de 2015, em regime inicial semiaberto, sendo 
beneficiado com saídas temporárias, bem como a sua defesa requereu a progressão do regime por ter já ter cumprido 1/6 
(um sexto) da pena, o que foi indeferido pelo Magistrado a quo em razão da hediondez do crime.

Alega, então, a decisão deve ser reformada, com base no recente entendimento proferido pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime.

Guia de Execução do Agravante às fls. 03/04.
Cópia da sentença condenatória às fls. 09/26.
Atestado de Permanência e Conduta Carcerária à fl. 35.
Decisão Interlocutória proferida às fls. 64/66, ocasião em que o Magistrado a quo deferiu o pedido de saída 

temporária de 07 (sete) dias para o dia dos pais e indeferiu o pedido de progressão de regime formulado nos autos.
Cópia do Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, às fls. 77/95, que deu provimento em parte ao 

recurso de apelação manejado pelo Agravante.
Ficha de cálculo da execução penal, fornecida pelo sistema do Conselho Nacional de Justiça, às fls. 96/97.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 113/123, pugnando pela manutenção da decisão interlocutória.
Parecer da Douta Procuradora de Justiça Lícia Maria de Oliveira, às fls. 128/132, opinando pelo conhecimento do 

recurso e, no mérito, pelo seu provimento.
Eis o relatório.

VOTO

Encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do Recurso de Agravo 
em Execução, passo à análise do mérito.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa do Agravante Misael da Silva Passos, sustentando, em 
síntese, que requereu progressão de regime junto ao MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/
BA, sendo indeferido seu pedido com base na hediondez do crime de tráfico de drogas, mesmo em sua forma privilegiada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o Agravante foi preso em flagrante no dia 05 de março de 2015, 
permanecendo preso desde então.

Vale ressaltar, também, que o Agravante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado, 
com fulcro no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 01 (um) 
ano de detenção.

Com efeito, narra o Agravante que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos da Lei de Execuções Penais 
para ser agraciado com o benefício da progressão de regime, sendo somente indeferido pelo Magistrado a quo por considerar 
o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada, como crime hediondo, o que demandaria um tempo maior 
de cumprimento da pena para a modificação do regime.

Narra, então, que o Supremo Tribunal Federal, assim como os demais tribunais pátrios e a doutrina, entendem 
que o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada, não possui natureza hedionda, podendo, então, gozar 
do referido benefício.

Verifico que assiste razão ao Agravante.
De início, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada, inserta no §4º do 

art. 33 da Lei de Tóxicos, não possui natureza hedionda.
Seguindo entendimento jurídico diverso, o Douto Magistrado primevo entendeu que, por se tratar de crime 

hediondo, deveria o Agravante cumprir 2/5 da pena para obter direito à progressão do regime.
Vejamos a decisão:
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“Estipula o art. 33, §2º do Código Penal que a pena deverá ser executada de maneira progressiva 
como forma de reintegração paulatina do apenado à sociedade. Neste sentido a Lei de Execuções 
Penais, em seu art. 112, regula a maneira como esta progressão se dará, estipulando os requisitos 
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

Examinados os autos, percebe-se que o sentenciado não cumpriu o requisito temporal para concessão do benefício 
pleiteado, qual seja, o cumprimento de pelo menos (1/6) da pena no regime semiaberto, conforme requer a LEP.

Nosso sistema de execução da pena é progressivo. Assim, verifica-se que o para beneficiar-se com a progressão 
do regime o apenado deve permanecer o tempo exigido por lei no regime em que se encontra, antes de ingressar no 
subsequente. Assim do fechado para o semiaberto e deste para o aberto, sempre tendo como parâmetro o tempo da pena 
que resta.

Nesse contexto, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que não existe a progressão em saltos 
(regime fechado para o aberto). A própria exposição de motivos da Lei, item 120, informa que ‘se o apenado estiver no 
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento 
mínimo de 1/6 da pena no regime semiaberto...’.

Com efeito, o penitente encontra-se no regime intermediário, pelo cálculo que se acha acostado às fls. 31/32, 
somente poderá pleitear progressão para o regime aberto em 04/01/2018.

A defesa, juntou aos autos, o julgamento do HC 118.533 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os 
acusados de tráfico privilegiado não cometem crime hediondo, de modo que podem ter redução de pena e progressão 
de regime nos moldes e percentuais aplicados aos delitos comuns. Entretanto, por não se tratar de uma jurisprudência 
consolidada, o argumento apresentado pela defesa não merece prosperar até mesmo por que não se tratando de uma 
decisão pretoriana madura, pode ganhar, a qualquer tempo, nova roupagem com o que haverá, sempre, o risco de, no 
futuro, surgir nova interpretação e o julgado, destarte, sofrer profunda modificação.

Em harmonia com exposto, lastrado nos artigos 33, §2º, do Código Penal e arts. 66, III, ‘b’ c/c art. 112 a 114, 
todos da Lei 7.210/84, julgo IMPROCEDENTE o pedido relativamente ao benefício da PROGRESSÃO PARA O 
REGIME ABERTO.”. (Decisão interlocutória – fls. 64/66).

Primeiro. Observa-se que o Magistrado a quo não apontou como desfavorável ao Agravante os pressupostos 
subjetivos para concessão do benefício, uma vez que este demonstrou, através da Certidão de boa conduta carcerária (fl. 
35), o preenchimento do referido requisito.

Segundo. Em relação ao período de pena cumprido em regime semiaberto, sustentou o Magistrado que o Agravante 
se submete ao quanto disposto no art. 2º, §2º, da Lei dos Crimes Hediondos, devendo cumprir 2/5 (dois quintos) da 
pena privativa de liberdade restante para poder obter a progressão requerida. Não se submete, o Recorrente, portanto, ao 
quanto estabelecido na primeira parte do caput do art. 112 da Lei de Execuções Penais, qual seja, o cumprimento de 1/6 
(um sexto) da pena.

Observo, também, que a decisão está lastreada na possibilidade de alteração de entendimento do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que o julgamento proferido no Habeas Corpus nº 118.533 não se trata de jurisprudência 
consolidada da Corte.

De início, verifica-se que a decisão não apresenta fundamentação idônea, uma vez que lastreada apenas em 
uma suposta possibilidade de alteração do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, posto que recente, e 
mantendo a equiparação do tráfico privilegiado aos crimes hediondos, violando, assim, o quanto disposto no art. 93, IX, 
da Constituição Federal:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 
da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[…]
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

222

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”.

Nesse diapasão, entendo, que o argumento não é suficiente para indeferir o benefício de progressão de regime ao 
Recorrente nos parâmetros temporais estabelecidos no art. 112 da Lei de Execuções Penais:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência 
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao 
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”.

Sobre o referido precedente, vale dizer que o remédio constitucional impetrado pela Defensoria Pública da União 
no Supremo Tribunal Federal, tomado sob o nº 118.533, foi assim julgado pelo seu Tribunal Pleno no último dia 23 de 
junho de 2016:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO 
CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado 
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de 
entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal 
dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, 
menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente 
com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de 
vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular 
ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida.”. 
(HC 118533, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016).

Entendeu a Eminente Ministra Cármen Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que configura 
constrangimento ilegal aplicar “os rigores da Lei n. 8.072/90” ao crime de tráfico de drogas privilegiado, sendo acompanhada 
pela maioria dos Ministros.

Como cediço, a ratio decidendi do referido julgamento, realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
aponta que “O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006), portanto, não se harmoniza 
com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”, bem como sustenta 
o quanto adiante transcrito:

“O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos 
mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional 
do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de 
vínculo com organização criminosa.
A própria etiologia do crime privilegiado é incompatível com a natureza hedionda, pois não se 
pode ter por repulsivo, ignóbil, pavoroso, sórdido e provocador de uma grande indignação moral 
um delito derivado, brando e menor, cujo cuidado penal visa beneficiar o réu e atender à política 
pública sobre drogas vigente.
[…]
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Ademais, é de se ressaltar que, a despeito da Constituição da República impedir a concessão de graça ou anistia e da 
Lei n. 11.313/2006 o indulto ao tráfico de entorpecentes, os Decretos Presidenciais ns. 6.706/08 e 7.049/09 beneficiaram 
os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos 
normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Assim, no meu entendimento, há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes 
privilegiado os rigores legais destinados ao tráfico de entorpecentes equiparado ao crime hediondo.”. (Excerto retirado do 
inteiro teor do voto).

De modo esclarecedor, no curso dos debates acerca da matéria, o Respeitável Ministro Gilmar Mendes proferiu 
magistral lição:

“Em primeiro lugar, alinho-me à ministra Cármen Lúcia para ressalvar que a aplicação da 
minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não é objeto da discussão. A quantidade da 
droga e a circunstância de que a carga era escoltada por batedor indicam que atores envolvidos 
na operação criminosa estavam associados para a prática desse crime. Dentre os condenados, é 
provável que ao menos o batedor estivesse, naquele momento, dedicado “às atividades criminosas”. 
Mas essas considerações são meramente laterais, uma vez que a aplicação da privilegiadora é uma 
questão decidida de forma definitiva pelas instâncias antecedentes.
[…]

Por todas essas razões, tenho que a Constituição dá ao legislador algum espaço para retirar do âmbito dos crimes 
hediondos algumas condutas de transação ilícita com drogas.

Por óbvio, há casos em que o legislador não pode fugir do regime da hediondez. Casos que denotem habitualidade e 
intuito de lucro no trato com quantidade significativa de drogas pesadas, claramente, amoldam-se ao regime constitucional.

Por outro lado, a pequena monta do tráfico, a inexistência de habitualidade, eventuais motivos nobres, a coação 
resistível etc. podem servir de fronteira para descaracterizar a hediondez.

O legislador pode afastar a hediondez de duas formas: ou criando figuras típicas à margem do regime constitucional, 
ou relegando ao juiz certa margem de avaliação para decidir, na sentença, se o fato tem a necessária gravidade.

Em qualquer hipótese, a descaracterização da hediondez é exceção. O legislador precisa de fazer constar, do texto 
legal, a exclusão, ou o poder do juiz para excluir.

Resta ver se, no caso específico do tráfico privilegiado, o legislador optou por tratar o fato como crime equiparado 
a hediondo ou não.

Tenho que o legislador fez essa opção, ao especificar os crimes da lei de drogas que são sujeitos ao tratamento 
constitucional:

‘Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e 
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas 
penas em restritivas de direitos’.

Deixou-se de fora tanto o já mencionado art. 33, § 3º – oferecimento para consumo conjunto – quanto o art. 33, 
§ 4º – tráfico privilegiado.

Não desconheço que o art. 44 menciona os tipos penais que são considerados hediondos, incluindo na lista o art. 
33, caput e § 1º. Muito embora se costume falar em tráfico privilegiado, em verdade o § 4º traz uma causa de diminuição 
de pena, aplicável sobre o art. 33, caput e § 1º:

‘§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um 
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização criminosa.’
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Ainda que privilegiadoras e qualificadoras, de um lado, e causas de diminuição e de aumento de pena, de outro, 
acrescentem circunstâncias, objetivas ou subjetivas, a um tipo penal básico, há diferenças importantes entre ambas.

As privilegiadoras e qualificadoras trazem uma nova cominação de penas, respectivamente inferior ou superior 
àquela do tipo básico. Já as causas de diminuição ou aumento de pena estabelecem um percentual de redução ou aumento 
sobre a pena cominada no tipo base. Leciona Cézar Bittencourt:

‘Alguns doutrinadores não fazem distinção entre as majorantes e minorantes e as qualificadoras. 
No entanto, as qualificadoras constituem verdadeiros tipos penais – tipos derivados – com 
novos limites, mínimo e máximo, enquanto as majorantes e minorantes, como simples causas 
modificadoras da pena, somente estabelecem sua variação’ - BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 762.

Não há dúvida, não estamos diante de um tipo penal novo em relação ao crime de tráfico de drogas. Nem mesmo 
de um tipo derivado se trata. Ninguém comete o crime do art. 33, § 4º. Comete-se o crime do art. 33, caput, ou de seu 
§ 1º, ainda que, na terceira fase da aplicação da pena, o agente seja beneficiado pela diminuição de pena prevista no § 4º. 
Não há um tipo penal derivado, mas a incidência de uma causa de diminuição de pena sobre o tipo penal básico.

Ainda assim, tenho que, caso o objetivo fosse tratar o tráfico privilegiado como crime hediondo, o art. 44 
mencionaria o § 4º do art. 33.

Ou seja, tenho que o legislador excluiu o tráfico privilegiado do tratamento dado aos crimes hediondos.
Resta ver se a hipótese do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 permitia ao legislador afastar-se do regime constitucional.
O Superior Tribunal de Justiça respondeu a essa questão negativamente, no precedente que levou à edição da 

Súmula 512 – ‘A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n 11.343/2006 não afasta a 
hediondez do crime de tráfico de drogas’.

Esse enunciado é baseado no REsp 1.329.088, rel. min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 
13.3.2013. Daquela feita, afirmou-se que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é baseada em 
critérios subjetivos, não no fato em si, pelo que não se poderia refugir ao regime constitucional.

Não há dúvida de que os requisitos da causa de redução de pena dizem respeito exclusivamente ao agente – “seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Mas, por 
outro lado, denotam que o envolvimento com o tráfico de drogas – e com o crime em geral – é episódico.

Tenho que é o caráter isolado do envolvimento com o crime que autoriza o afastamento do regime constitucional.
Aliás, quanto a esse ponto, não é incomum a alegação de que a privilegiadora socorre os pequenos traficantes. 

Não se trata de uma verdade absoluta. A percepção mais correta é a de que o dispositivo é aplicável ao agente que tomou 
parte no crime de forma episódica. Nos dizeres da lei, as penas são reduzidas para o agente que “seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Todas essas circunstâncias 
dizem com a inexistência de participação do agente em crimes para além de uma oportunidade.

[…]
Em suma, tenho que o legislador optou, de forma válida, por excluir a modalidade criminosa do art. 33, § 4º, da 

Lei 11.343/06 do regime constitucional dos crimes equiparados a hediondo.
Além do regime constitucional, há previsões legais que dão ao condenado por tráfico de drogas sanções mais 

severas do que as comuns. Tenho que ao tráfico privilegiado, tampouco, essas disposições se aplicam.
No que se refere ao livramento condicional, o parágrafo único do já mencionado art. 44 da Lei 11.343/06 é 

expresso ao estabelecer que o regime mais severo é aplicável aos crimes mencionados em seu caput:

‘Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional 
após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.’
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Relembre-se que o § 4º do art. 33 não é mencionado no caput do dispositivo. Logo, a regra mais gravosa quanto 
ao livramento condicional não se aplica.

E, no que tange à progressão de regime, o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 estabelece um regramento mais rigoroso 
do que o ordinário, aplicável ao tráfico de drogas:

‘Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
e o terrorismo são insuscetíveis de: § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos 
crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o 
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.’

Seguindo a linha aqui defendida, por tráfico de drogas deve ser entendida a conduta que se amolda ao art. 5º, 
XLIII, da CF. Não é o caso do tráfico privilegiado. Portanto, a regra mais gravosa à progressão de regime de cumprimento 
de pena não se aplica.

Ante o exposto, peço vênia à divergência e acompanho a Relatora, para conceder a ordem, assentando que aos 
incursos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não se aplicam os regimes mais severos previstos no art. 5º, XLIII, da CF 
(equiparação a crime hediondo), no art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06 (livramento condicional) e no art. 2º, § 
2º, da Lei 8.072/90 (progressão de regime).”. (Excerto retirado do inteiro teor do voto).

Então, após longo debate da matéria no Supremo Tribunal Federal, fora fixada a tese exposta pela Ministra Relatora, 
no sentido de não mais se equiparar o tráfico privilegiado com os crimes hediondos, salientando o Ministro Ricardo 
Lewandowski, Presidente do Pretório Excelso à época, que o julgamento realizado deu “uma guinada jurisprudencial”, que 
deve ser seguida pelos demais Tribunais.

Pois bem. Necessário ressaltar que a causa de diminuição da pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de Drogas – 
tráfico privilegiado – estabelece que o benefício será´ concedido ao indivíduo primário, de bons antecedentes, que não se 
dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Buscou o legislador, com isso, diferenciar a figura do traficante contumaz, que faz do comércio ilícito de substâncias 
entorpecentes o seu meio de vida, do pequeno traficante, aquele que na maioria dos casos é recrutado – pelas mais variadas 
razoes – pelo primeiro para transportar pequenas quantidades de drogas, aplicando pena mais branda ao segundo.

Trata-se, pois, de política criminal, cujo objetivo último é a ressocialização do cidadão, retirando-o da marginalidade 
e integrando-o à sociedade, oportunizando melhores condições e mais célere recolocação no mercado de trabalho.

Então, manter a decisão a quo contraria o quanto buscado pelo legislador e o entendimento recente proferido pela 
Corte Constitucional.

Sobre o caso versado nos presentes autos, acolho o parecer ministerial de fls. 128/132 exarado pela Douta 
Procuradora de Justiça Lícia Maria de Oliveira, em relação à parte material, que brilhantemente expôs:

“Por outro lado, premente observar que a figura do privilegio, efetivamente, não se amalgama à 
hediondez.

Ora, os crimes hediondos são aqueles reconhecidos como sendo especialmente reprovados, as infrações que causam 
repudio. Noutro giro, o privilegio denota a diminuição da reprovação do comportamento, efetivada pelo legislador, de 
sorte que viola a isonomia considerar o tráfico privilegiado como delito hediondo.

Noutro giro, verifica-se que o tráfico denominado doutrinariamente privilegiado, na forma do art. 33, §4°, da Lei 
de Drogas, não e´ mencionado expressamente como um delito hediondo, não sendo possível qualificá-lo desta forma, sob 
pena de restar violado o princípio da legalidade.

Ante todo o exposto, opinamos pelo conhecimento e provimento do vertente agravo, reformando-se o decisum 
guerreado.”. (Parecer ministerial – fls. 128/132).
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De outra banda, disciplina o art. 927, I, do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicado de forma subsidiária, 
com fulcro no art. 3º do Código de Processo Penal, que “os juízes e os tribunais observarão: (…) V – a orientação do 
plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

Logo, é dever do Magistrado seguir as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em respeito 
às novas regras de aplicação de precedentes judiciais estipulada pelo novo Código de Ritos Cíveis.

Nesse sentido, cristalina a lição dos doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 
Oliveira:

“O art. 927, V, CPC, prescreve, enfim, que juízes e tribunais devem seguir ‘a orientação do 
plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados’.
Ha, ai, a previsão de duas ordens de vinculação.
Uma vinculação interna dos membros e órgãos fracionários de um tribunal aos precedentes 
oriundos do plenário ou órgão especial daquela mesma Corte.
Uma vinculação externa dos demais órgãos de instância inferior (juízes e tribunais) aos precedentes 
do plenário ou órgão especial do tribunal a que estiverem submetidos. Afinal, o precedente não 
deve vincular só o tribunal que o produziu, como também os órgãos a ele subordinados.

Diante disso, precedentes do:

a) Plenário do STF, sobre matéria constitucional, vinculam todos os tribunais e juízes brasileiros;”. 
(Didier Jr, Fredie. Braga, Paula Sarno. de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual 
Civil. Volume 2. 10a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. p. 466/467).

Nessa mesma linha de intelecção, colaciono a lição do respeitável jurista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Por fim, o inciso V do art. 927 do Novo CPC dá eficácia vinculante à orientação do plenário 
ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados os juízes e os tribunais. Entendo que o 
termo “orientação” só possa ser interpretado como decisão, porque o órgão jurisdicional não tem 
natureza consultiva. Em minha percepção, portanto, passam a ter eficácia vinculante as decisões 
colegiadas proferidas no Tribunal Pleno no Supremo Tribunal Federal e na Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça.”. Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual 
Civil. 8ª Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 2701-

Não se discute, então, que este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está vinculado à Suprema Corte Brasileira, 
devendo, portanto, observar as decisões proferidas pelo seu Tribunal Pleno, empregando eficácia vinculante aos seus 
julgamentos.

Deste modo, com base nos argumentos ora expostos, determino a reforma da decisão interlocutória de fls. 64/66 
dos autos da ação de execução penal para deferir o requerimento de progressão de regime, afastando a hediondez do crime 
de tráfico de drogas privilegiado, acompanhando a orientação proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, verifica-se que o Agravante atende ao requisito subjetivo para concessão do benefício, tendo apresentado 
Certidão Carcerária atestando o seu bom comportamento, conforme leitura do documento de fl. 35 dos autos.

Em seguida, consultando a Calculadora de Execução Penal do Superior Tribunal de Justiça (fls. 96/97), constata-se 
que o Agravante está preso desde o dia 05 de março de 2015, em regime semiaberto, sem qualquer interrupção, atingindo 
o requisito temporal – cumprimento de um sexto da pena – no último dia 24 de abril de 2016, devendo migrar para o 
regime subsequente, qual seja, o regime aberto.
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Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e CONCEDO-LHE PROVIMENTO para, reformando 
a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo, deferir o requerimento de progressão de regime formulado nos 
autos, determinando a imediata colocação do Agravante no regime aberto.

W
TJBA – REVISÃO CRIMINAL Nº0024804-61.2016.8.05.0000, SEÇÃO CRIMINAL, RELATOR (A): 
DESª. ARACY LIMA BORGES, JULGADO EM 02/08/2017.

EMENTA – REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, II, DO CP). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL, AUTORIZANDO 
O PROSSEGUIMENTO DA REVISÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE 
À PROVA DOS AUTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DO MOTIVO FÚTIL E 
CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA 
(ARTS. 621, I, E III, DO CPP). ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA POR NÃO TER 
APLICADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REITERAÇÃO DOS PLEITOS NO 
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000712-96.2012.8.05.0149. PLEITO 
DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DECISUM MANTIDO 
PARCIALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA 
DA PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO.
I – Trata-se de Revisão Criminal requerida por Michel Jackson Marinho da Silva, em 
razão de irresignação com o teor do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000712-
96.2012.8.05.0149, pela 1ª Câmara Criminal, Primeira Turma, que, por unanimidade, 
julgou desprovido o Recurso, mantendo-se in totum a sentença de primeiro grau.
II – No caso em tela, verifica-se que o Revisionando reitera os pleitos que foram apreciados 
na Apelação Criminal nº 0000712-96.2012.8.05.0149 (fls. 519/535), da relatoria do 
eminente Des. Jefferson Alves de Assis, que fundamentou o seu convencimento na 
compreensão global do conjunto probatório.
III – Incabível no âmbito da Revisão Criminal a rediscussão da prova já examinada no 
segundo grau de jurisdição, sob pena de se dar à revisão o cunho de uma segunda apelação, 
dado que o Requerente não trouxe aos autos prova nova capaz de servir de instrumento de 
desconstituição do decisum condenatório transitado em julgado.
IV – Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), 
refuto o pedido formulado pelo Revisionando, porquanto tal questão também foi analisada 
no decisum combatido. Todavia, ainda que não tivesse sido objeto de apreciação por ocasião 
do julgamento da Apelação, verifica-se da análise respectiva que a referida atenuante não 
foi abordada em Plenário do Júri, de sorte que o juiz sentenciante não estaria obrigado a 
analisá-la, ao fixar a pena, conforme preconiza o art. 492, I, alínea “b”, do CPP.  
Em que pese não ser mais necessária a submissão aos jurados de quesitos sobre a existência de 
circunstâncias atenuantes ou agravantes, após a reforma introduzida pela Lei nº 11.698/08, 
no caso da confissão espontânea, que se trata de uma atenuante subjetiva, o Juiz Presidente 
do Tribunal do Júri somente poderá considerá-la, desde que suscitada nos debates orais. 
Precedentes Jurisprudencial.
V – No tocante a dosimetria da pena, considerando que se trata de matéria de ordem pública 
e que pode ser analisada a qualquer tempo, observo que o Magistrado a quo quando do 
exame das circunstâncias judiciais valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade 
e as consequências do crime, fixando a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, as quais 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

228

devem ser afastadas, pois os fundamentos utilizados não ultrapassam o tipo penal, de modo 
que readequo-a para o mínimo legal, ou seja, para 12 (doze) anos de reclusão.
Na segunda fase, o Magistrado a quo reconheceu e aplicou a atenuante da menoridade (art. 
61, I, do CP), reduzindo a sanção em 01 (um) ano. Todavia, considerando que esta Relatora 
readequou a pena-base para o mínimo legal, reconheço a citada atenuante, mas deixo de 
aplicá-la, em obediência à Súmula 231 do STJ. Na terceira etapa, ante a ausência de causas 
de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a sanção em 12 (doze) anos de 
reclusão, no regime fechado.
VI. O MM. Juiz a quo ao proferir a sentença de pronúncia, manteve fundamentadamente a 
prisão preventiva do Recorrente, visando assegurar a garantia da ordem pública e aplicação 
da lei penal, evitando-se, ainda, que volte a delinquir praticando novos crimes, considerando, 
pois, que o Revisionando fugiu após a prática do delito.
Além disso, o STF no julgamento do HC 126292 e das ADCs nºs 43 e 44, assentou a 
possibilidade de se executar provisoriamente a pena após decisão de segunda instância e antes 
do trânsito em julgado, sem ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, 
mantenho a prisão preventiva do Revisionando, diante da necessidade de preservação de 
credibilidade e confiabilidade do Poder Judiciário e do sistema penal, garantindo, assim, a 
ordem pública, em razão da gravidade como ocorreu o evento delituoso.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO 
DO DECISUM CONDENATÓRIO EM PARTE. DOSIMETRIA DA PENA 
REDIMENSIOANDA, DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0024804-61.2016.8.05.0000, da Comarca de 
Lapão, sendo Requerente Michel Jackson Marinho da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em Julgar Improcedente a Ação de Revisão Criminal, redimensionando, de ofício, a dosimetria 
da pena, na forma do Relatório e do Votos constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal requerida por Michel Jackson Marinho da Silva, em razão da irresignação com o 
teor do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000712-96.2012.8.05.0149, pela Primeira Turma da 2ª Câmara 
Criminal, que, por unanimidade, julgou desprovido o Recurso.

O acórdão que manteve a decisão que condenou o Revisionando a 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime 
fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, foi da relatoria do Desembargador Jefferson 
Alves de Assis, tendo participado também da sessão os Desembargadores Mário Alberto Simões Hirs e Carlos Roberto 
Santos Araújo.

Esgotada a via recursal, a decisão condenatória transitou em julgado, consoante certidão de fl. 558.
Nas razões do pleito revisional (fls. 02/17), a Defesa pretende a desconstituição do decisum, alegando contrariedade 

ao texto de lei ou a evidência dos autos, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ante a inexistência do 
motivo fútil, requerendo que o Revisionando seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Pugna, ainda, pela 
aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), alegando erro da dosimetria da pena e o direito 
de responder em liberdade até o trânsito em julgado.
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Instado a se pronunciar, o Ministério Público (fls. 587/593), pugnou pelo conhecimento e provimento da ação 
para submeter o Revisionando a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de que seja excluída a qualificadora de 
motivo fútil.

O Revisionando Juntou documentos de fls. 19/576.
O processo foi redistribuído por sorteio, após o que veio concluso para apreciação (fl. 577).
É o relatório.

 VOTO

I – PRESSUPOSTOS REVISIONAIS. DEMONSTRAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM 
COMBATIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O CONHECIMENTO DO 
PEDIDO REVISIONAL.

A tramitação de Revisão Criminal exige que haja o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 621 a 625, 
§1º, do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a juntada de certidão atestando o trânsito em julgado da decisão 
questionada (fl. 558), assim como as demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, previsão que se amolda, 
inclusive, ao quanto disposto no art. 303, caput, e §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Dado o preenchimento dos requisitos necessários para o devido processamento do pedido, impõe-se o recebimento 
da Revisão Criminal ajuizada.

II – DO MÉRITO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO COM FULCRO 
NO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DO 
PEDIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000712-96.2012.8.05.0149.

Sendo a Revisão Criminal o instrumento de combate às sentenças condenatórias transitadas em julgado, para a 
sua propositura deve haver pelo menos uma das hipóteses constantes no art. 621 Código de Processo Penal, evitando-se, 
por conseguinte, a manutenção de condenação injusta.

Sobre a questão, Eugênio Pacelli de Oliveira pontua que8

“A ação de revisão criminal tem precisamente este destino: permitir que a decisão condenatória 
passada em julgado possa ser novamente questionada, seja a partir de novas provas, seja a partir 
da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, seja, por fim, pela possibilidade de não ter 
sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição”.

Nota-se, ainda, o posicionamento doutrinário de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, no que tange a 
contrariedade à evidência dos autos (art. 621, inciso I, do CPP), por se tratar de fundamento essencial do pleito de revisão.

Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer9:

“(...) Quando a sentença for manifestamente contrária às provas existentes nos autos. Uma advertência 
bastante importante merece reiteração neste momento. O que fundamenta a ação revisional nessa 
hipótese é uma rediscussão probatória desde que as conclusões a que chegou a decisão transitada em 
julgado opõem-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a 
revisão criminal com a finalidade simplesmente de reanalisar o conjunto probatório. A revisão criminal 
não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se 
admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de 
eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido.”

8 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 748.

9 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 

1262.
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Analisamos, pois, se a insurgência do Revisionando encontra guarida.
Segundo a exordial acusatória, o crime foi motivado em virtude de a Vítima encontra-se no dia 06.08.2012, por 

volta das 04 h, no Povoado de Aguada Nova na Comarca de Lapão, com um grupo de amigos quando o Revisionando 
passou acompanhado de outro colega a bordo de uma moto, 150 cilindros, cor azul e sem capacetes, efetuando disparos 
para cima mediante o uso de arma de fogo, ocasião em que o Ofendido interpelou o Requerente desta ação penal. Em ato 
contínuo, o Revisionando se aproximou dele e, sem que pudesse se defender, efetuou um disparo em seu rosto, levando-o 
a óbito.

Perlustrando o in fólio, verifica-se que a Defesa reitera o pleito de contrariedade à prova dos autos, alegando 
inexistência de motivo fútil, e, via de consequência, que a causa seja devolvida ao Tribunal do Júri para que o Requerente 
seja submetido a novo julgamento, assim como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 
65, III, “d”, do CP), baseado no art. 621, inciso, I e III, do CPP, os quais foram apreciados na Apelação Criminal nº 
0000712-96.2012.8.05.0149, da relatoria do eminente Desembargador Jefferson Alves de Assis, que fundamentou o seu 
convencimento na compreensão global do conjunto probatório colacionado, conforme se depreende dos trechos citados 
a seguir:

“[...] DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL.
A defesa pleiteia a nulidade da sentença de primeiro grau, aduzindo que a decisão dos jurados foi 
manifestamente contrária a prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora motivo fútil.
Assim, argumenta a inexistência do motivo fútil, considerada pelo Conselho de Sentença, pois estaria 
em desconformidade com a versão dos fatos trazida pelo esforço defensivo no âmbito do contraditório 
inerente à reconstrução das circunstâncias inerentes ao homicídio.
Esta tese defensiva também não merece amparo.
A alegação de desconhecimento técnico-jurídico do Conselho de Sentença sobre a natureza do motivo 
fútil não é capaz de afastar a soberania inerente às suas decisões.
Ainda que fosse necessário reavaliar o conceito de futilidade estabelecido pelo Conselho de Sentença, 
seguiríamos pela mesma senda interpretativa.
Com efeito, desferir tiros ao público afigura-se como uma conduta reprovável, e, após, matar alguém 
por ter sido repreendido por tal consubstancia um motivo pequeno, insignificante, ou seja, em total 
desproporção entre o ato homicida dos Apelantes e sua causa.
Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, o motivo fútil:
É o motivo de mínima Importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade 
do motivo […] O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na 
mesquinhez com que age o autor da infração penal. (In: Manual de Direito Penal. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2011.p.477).
A seu turno, Celso Delmanto define que “fútil é o homicídio praticado por motivo insignificante, sem 
importância, totalmente desproporcionado em relação ao crime, em vista de sua banalidade.” (In: 
Código Penal Comentado. São Paulo: Renovar, 2002.250).
Ademais, considerando que o reconhecimento do motivo fútil foi obtido após o procedimento de 
instrução, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a soberania dos veredictos do 
Conselho de Sentença se impõe como manifestação legítima da democracia participativa, defluindo do 
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.
Não cabe ao Tribunal de Justiça, portanto, no âmbito das presentes Apelações, modificar a escolha 
soberana realizada pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas frente ao contexto fático-
probatório elencado nos autos e redimensionar a pena aplicada.
Não é outra a jurisprudência consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Destarte, o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil se constituiu através do conteúdo 
decorrente da instrução criminal realizada em plenário. A interpretação produzida com base no 
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contexto probatório advindo dos autos levou o Conselho de Sentença ao reconhecimento de um maior 
desvalor da ação dos agentes ligados a um motivo que se circunstancia como fútil.
Tal exegese soberana, com fulcro nas provas produzidas sob a égide do contraditório e ampla defesa, não 
pode servir como motivo a ensejar a nulidade da sentença sob o fundamento de julgamento contrário 
às provas nos Autos.
Sendo assim, a sentença se harmoniza com o acervo probatório e carece de qualquer vício a ensejar o 
reconhecimento de nulidades.
Superadas as preliminares, passo ao processo de avaliação do mérito.
[…]
A defesa requer, igualmente, que seja reformada a sentença para o reconhecimento da confissão 
espontânea, conduzindo à consequente diminuição da pena-base.
O pleito defensivo revela-se infundado.
Não houve declaração por parte dos acusados que pudesse identificar uma confissão completa, ou, até 
mesmo, capaz de auxiliar ao deslinde do feito.
Nesse sentido, não se justifica a pretensão do reconhecimento da presença da circunstância atenuante 
em questão.
A alegação de estar pilotando a motocicleta no local do fato ou de estar no lugar do fato não configura 
a confissão espontânea.
[…]
Saliente-se que, para funcionar como atenuante genérica, a confissão deve ser espontânea, brotando da 
sinceridade do agente.
Nesse ponto, não basta ser livre de qualquer violência ou coação, uma vez que o Recorrente poderia 
confessar apenas fazer jus a um benefício legal, sem revelar uma crível intenção de colaborar na 
apuração da infração penal.
Exige-se, isto sim, que seja a confissão vinculada à autoria, o que inexiste no caso concreto.
Não há, assim, sob tal fundamento, motivo para reforma da respeitável sentença a quo. [fls. 519/535]. 
[Grifos nossos].

Importa considerar que o Acórdão invectivado analisou com o devido cuidado as alegações da Defesa no recurso 
de apelação, que são as mesmas da presente revisional, tendo utilizado como fundamento para a prolação do decisum o 
conjunto probatório coligido aos autos do processo originário, mantendo-se in totum a sentença dos juízes natural da 
causa.

Com efeito, composto o cenário delitivo foram submetidas ao Conselho de Sentença duas versões do crime que 
se contrapõem, conforme reportado no processo de nº 0000712-96.2012.8.05.0149, tendo a tese acusatória sido acolhida 
pelos jurados que, convictos, condenaram o Revisionando, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, II, do 
Código Penal, ou seja, acataram a tese que melhor os convenceram.

A Procuradoria de Justiça, com base no depoimento da testemunha Lucas de Aquino Pires (Mídia – fl. 584), primo 
da Vítima, entendeu não estar presente, na espécie, a qualificadora da futilidade, razão por que requer o seu afastamento 
e, via de consequência, a submissão do Recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em que pese os argumentos do ilustre Procurador de Justiça, tenho que não prospera o requerimento do 
Revisionando, pois desprovido de qualquer lastro probatório novo capaz de aferir com exatidão o quanto aduzido. Isso 
porque, repita-se, a matéria arguida já foi exaustivamente debatida nas instâncias próprias, estando confirmado, que o 
Requerente por motivo fútil ceifou a vida de Pedro Augusto de Brito Pires no dia 06.08.2012.

Acerca da questão de reiteração do pleito, dispõe o parágrafo único do art. 622, in verbis:

“Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”.
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Dessa forma, incabível no âmbito da Revisão Criminal a rediscussão da prova já examinada por esse Egrégio 
Tribunal de Justiça (fls. 519/535, sob pena de se dar à revisão criminal o cunho de uma segunda apelação, considerando 
que o Requerente não trouxe aos autos elemento novo capaz de servir de instrumento de desconstituição do decisum 
condenatório transitado em julgado.

Corroborando com o entendimento esposado, encontra-se a jurisprudência pátria, inclusive desta Colenda Corte:

‘EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 
621, INCISO I E II, DO CPP, em cuja peça vestibular se advoga que o conjunto probatório não 
trouxe elementos suficientes à comprovação do ato libidinoso. Sendo a condenação contrária as provas 
dos autos, visto que o laudo pericial foi impreciso para atestar o ato ILÍCITO; bem como sustenta-se 
o conflito existente com a genitora da vítima, após o fim do relacionamento,que, por conta disso, o ato 
LIBIDINOSO não passaria de invenções fomentada pela mãe da criança com intuito de prejudicá-
lo; e, por fim, alega-se contradições nos depoimentos testemunhais. IMPROCEDÊNCIA. I - Ação 
Revisional articula, em seus fundamentos, mera REITERAÇÃO de alegações já largamente 
discutidas na primorosa sentença impugnada, sem instruir sua pretensão com qualquer nova 
evidência, conforme prescreve o art. 622, parágrafo único, in fine. Destarte, a ação revisional 
não é uma espécie de segunda apelação nem de um hipotético terceiro grau de jurisdição 
voluntária, mas uma fenda processualística pela qual é possível modificar o trânsito em julgado da 
sentença, visando sanar erro técnico ou injustiça da condenação, quando fundado em novas provas. 
Daí porque, como o fundamento defensivo é mera repetição das alegações examinadas e refutadas na 
sentença objurgada, não resta outra providência senão indeferir a pretensão revisional em questão, nos 
termos do art. 622, parágrafo único, do CPP. Precedente do STJ. II -  RECURSO IMPROCEDENTE. 
(Classe: Revisão Criminal,Número do Processo:0013569-34.2015.8.05.0000, Relator(a): Jefferson 
Alves de Assis, Seção Criminal, Publicado em: 04/06/2016). (grifou-se).

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA -REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE. Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões 
já analisadas, salvo quando existir prova nova a respeito, o que não se verifica in casu. (TJ-MG 
- RVCR: 10000150097327000 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 
10/08/2015, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de 
Publicação: 14/08/2015).

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. PRETENSÃO 
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO 
DA PENA. DESCONFORMIDADE À LEI NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ESCORREITA. 
PLEITO IMPROVIDO. (TJ-AC - RVCR: 2715 AC 2007.002715-5, Relator: Des. Arquilau Melo, 
Data de Julgamento: 20/02/2008, Tribunal Pleno).

Destarte, considerando que o Revisionando não logrou êxito em demonstrar a alegada contrariedade à prova dos 
autos, tampouco apresentou qualquer fato novo a ensejar a revisão da sua condenação, no tocante a tais questões, não há 
como modificar as conclusões do Conselho de Sentença de forma diversa, a respeito da inclusão da qualificadora motivo 
fútil, de modo que se deve ter em conta que, imprescindível prova nova para combater a suposta contrariedade.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), refuto o pedido formulado 
pelo Revisionando, dado que tal questão também foi analisada no decisum combatido. Todavia, ainda que não tivesse sido 
objeto de apreciação por ocasião do julgamento da Apelação, verifica-se da análise respectiva que a referida atenuante 
não foi abordada em Plenário do Júri, de sorte que o juiz sentenciante não estaria obrigado a analisá-la, ao fixar a pena, 
conforme preconiza o art. 492, I, alínea “b”, do CPP.
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Com efeito, em que pese não ser mais necessária a submissão aos jurados de quesitos sobre a existência 
de circunstâncias atenuantes ou agravantes, após a reforma introduzida pela Lei nº 11.698/08, no caso da confissão 
espontânea, que se trata de uma atenuante subjetiva, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri somente poderá considerá-la, 
desde que suscitada nos debates orais.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE A TESE TER 
SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA LEI 
11.689/2008. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei 11.689/2008 não há mais obrigatoriedade 
de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo 
certo que, somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, 
as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 
492, I, b, do CPP, circunstância não ocorrida na hipótese dos autos.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1464762/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE 
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 
julgado em 18/06/2015, DJe 29/06/2015).”.

No tocante a dosimetria da pena, considerando que se trata de matéria de ordem pública e que pode ser analisada 
a qualquer tempo, observo que o Magistrado a quo quando do exame das circunstâncias judiciais elevou a pena-base em 
15 (quinze) anos consubstanciado em elementar do tipo. Vejamos:

“[...] A conduta do Réu exteriorizou uma personalidade violenta, quando destruiu a vida de uma 
pessoa, evidenciando-se um intenso grau de culpabilidade.
Demonstrou o Réu ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, por não viscejarem no seu espírito 
os sentimentos de solidariedade e generosidade, denotando um inegável potencial de periculosidade.
O réu é primário, bem como não tem antecedentes criminais.
Os motivos do crime foram objeto de apreciação pelos Senhores Jurados, tornando-se irrelevantes nesta 
fase. A vítima concorreu à prática dos delitos.
A s consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, acarretando 
um reflexo repentino no sei familiar, causando uma repulsa social, gerada pela total reprovação da 
conduta. Por fim, verifico que a situação econômica do Réu não é boa.
(…)
Para o delito de homicídio consumado perpetrado contra a vítima PEDRO AUGUSTO DE BRITO 
PIRES, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, já observada a forma qualificada.”.

Na hipótese, entendo que devem ser afastadas tais circunstâncias, considerando que os fundamentos utilizados 
pelo sentenciante não ultrapassam o tipo penal. Assim, readequo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, para 12 (doze) 
anos de reclusão.

Na segunda fase, o Magistrado a quo reconheceu e aplicou a atenuante da menoridade (art. 61, I, do CP), 
reduzindo a sanção em 01 (um) ano. Todavia, considerando que esta Relatora readequou a pena-base para o mínimo legal, 
reconheço a citada atenuante, mas deixo de aplicá-la, em obediência à Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a sanção em 
12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

RECORRER EM LIBERDADE
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No caso em tela, o MM. Juiz a quo ao proferir a sentença de pronúncia, manteve fundamentadamente a prisão 
preventiva do Recorrente, visando assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, evitando-se, ainda, que 
volte a delinquir praticando novos crimes, considerando, pois, que o Revisionando fugiu após a prática do delito.

Adotando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC nº 126292 e das Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs nºs 43 e 44, que assentou a possibilidade de se executar provisoriamente a 
pena após decisão de segunda instância e antes do trânsito em julgado, sem ofensa ao princípio constitucional da presunção 
de inocência, mantenho a prisão preventiva do Revisionando, diante da necessidade de preservação de credibilidade e 
confiabilidade do Poder Judiciário e do sistema penal, garantindo, assim, a ordem pública, em razão da gravidade como 
ocorreu o evento delituoso.

Nesse sentido:

“[…] Ementa: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE 
JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de 
acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 
extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 
pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas Corpus denegado. (HC 126292, 
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO 
DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA APÓS JULGAMENTO DE SEGUNDO 
GRAU. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DOS 
PEDIDOS DE MEDIDA CAUTELAR.
1. A interpretação que interdita a prisão quando já há condenação em segundo grau confere 
proteção deficiente a bens jurídicos tutelados pelo direito penal muito caros à ordem constitucional 
de 1988, como a vida, a segurança e a integridade física e moral das pessoas (CF/1988, arts. 5º, 
caput e LXXVIII e 144). O enorme distanciamento no tempo entre fato, condenação e efetivo 
cumprimento da pena (que em muitos casos conduz à prescrição) impede que o direito penal seja 
sério, eficaz e capaz de prevenir os crimes e dar satisfação à sociedade. […].
2. O reconhecimento da legitimidade da prisão após a decisão condenatória de segundo grau 
não viola o princípio da reserva legal, uma vez que não se trata de criação, pelo STF, de nova 
modalidade de prisão sem previsão em lei, mas de modalidade extraída do art. 637 do CPP: a 
prisão como efeito da condenação enquanto pendentes os recursos especial e extraordinário. Não 
tendo o recurso especial (REsp) e o recurso extraordinário (RE) efeito suspensivo, tem-se como 
decorrência lógica a possibilidade de se dar início à execução penal.
3. […]
4. […]
5. […]
6. Interpretação conforme a Constituição ao art. 283 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 
12.403/2011, para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no 
sentido de obstar a execução provisória da pena depois da decisão condenatória de segundo grau 
e antes do trânsito em julgado. Indeferimento dos pedidos de medida cautelar formulados nas 
ADCs 43 e 44, por ausência de plausibilidade jurídica. [ADCs 43 e 44, Rel. Min. Luís Roberto 
Barroso.
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Diante dessas constatações, conclui-se que o nobre julgador agiu de forma acertada, comprovando a necessidade 
da manutenção do encarceramento do Acusado, evitando, assim, a reiteração delitiva

 CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, redimensionando, DE OFÍCIO, a 
dosimetria da pena para tão somente afastar as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do Revisionando, tornando 
a sanção em 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, mantendo-se nos demais termos o decisum objurgado.

W
TJBA – REVISÃO CRIMINAL Nº0012124-44.2016.8.05.0000, SEÇÃO CRIMINAL, RELATOR (A): 
DESª. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, JULGADO EM 07/06/2017.

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. ART. 621, I E III, CPP. TRÂNSITO EM 
JULGADO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVAS PROVAS. NÃO 
CONHECIMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO DO INC. III, ART. 621, CPP. 
APELO QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 311, CP, RESTRITO À 
REDUÇÃO DAS PENAS, COM PROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO 
QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS 
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA. PEDIDOS DE 
ABSOLVIÇÃO, OU REDUÇÃO DAS PENALIDADES DO DELITO DE TRÁFICO, 
COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRISIONAL. QUANTO À CONDENAÇÃO PELO 
CRIME DE TRÁFICO. ACÓRDÃO QUESTIONADO BEM FUNDAMENTADO NO 
CONTEXTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA REFORMULADA, NO QUE SE REFERE À 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO 
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM BASE NO SOMATÓRIO DAS PENAS. 
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO 
UNÂNIME.
Fundamento do art. 621, III, do CPP. Ausência de indicação da existência de novas provas. Não 
conhecimento.
Pedido absolutório em razão da condenação relativa ao crime de adulteração de sinal de veículo 
automotor (art. 311 do CP). Matéria que não integrou o apelo defensivo, não tendo sido objeto 
do acórdão questionado, restrito à análise do pedido de diminuição das penas, a que se deu 
provimento, para fixá-las em 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Trânsito 
em julgado da sentença quanto à condenação. Competência das Câmaras Criminais para a 
respectiva ação revisional. Não conhecimento.
Alegação de nulidade das provas produzidas na ação penal originária, que se confunde com o 
mérito e com ele analisada.
Contexto probatório produzido na instrução criminal e firmado na sentença condenatória, 
confirmada pelo acórdão questionado, de que o Requerente, à época Policial Militar, foi preso em 
flagrante na data de 15/09/2008, guardando em sua residência mais de um quilo de “cocaína”, 
além de 165 (cento e sessenta e cinco) pedras de “crack”.
Não merecem reparo as penas-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 
Por outro lado, verificada na sentença condenatória a ausência de motivação para fixação da 
causa especial de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, no patamar mínimo de 
1/6 (um sexto), altera-se para 2/3 (dois terços), resultando nas penalidades de 02 (dois) anos de 
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reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, tornadas definitivas por 
inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.
Verificado o concurso material entre o crime de tráfico ilícito de drogas, com penas fixadas em 
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o delito de adulteração de sinal de 
veículo automotor, com penalidades estabelecidas em 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) 
dias-multa, resulta o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, 
estes no valor unitário mínimo.
Modificado o regime inicial de cumprimento de pana para o semiaberto, pois adequado à espécie, 
a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Considerando-se o total da pena imposta, incabível sua substituição por restritivas de direitos.
Destaca-se o início da prisão provisória do Requerente, em 15.08.2008, na ocorrência do flagrante 
(fls. 32/33), com citação determinada em 09.02.2009 e efetivada no seu endereço de residência 
(fl. 158 e verso); de igual forma a intimação da sentença condenatória, em 20.10.2011 (fl. 269 
e verso), não havendo nos autos notícia precisa da data da sua soltura, nem do seu retorno à 
prisão para execução da sentença condenatória, apesar de expedida guia de execução provisória, 
datada de 09.09.2011 (fl. 266).    
Procedência parcial da ação, na parte conhecida, por decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº. 0012124-44.2016.8.05.0000, da Comarca de 
Salvador, em que figura como requerente GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em julgar parcialmente procedente a presente Ação Revisional Criminal, na parte conhecida, nos 
termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, através de advogado constituído, ajuizou a presente Ação Revisional 
Criminal contra o Acórdão condenatório de fls. 313/319, proferido nos autos da Apelação Crime nº. 0145148-
49.2008.8.05.0001, da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, de Relatoria da Eminente Desembargadora 
Ivone Bessa Ramos, compondo a Turma Julgadora também os Eminentes Desembargadores Aliomar Silva Britto e Luiz 
Fernando Lima, conforme certidão de fl. 320, cuja Ação Penal originária tramitou na 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de 
Salvador, com sentença condenatória prolatada pela digna Juíza de Direito, Dra. Daniela Guimarães Andrade Gonzaga 
(fls. 236 a 246).

Ressalta-se que o acórdão questionado, por decisão unânime, deu provimento parcial ao apelo, para, mantendo 
a condenação do Requerente, nos termos da sentença, ou seja, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 
11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), reduzir as 
penalidades impostas apenas para este último crime, fixando-as em 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, 
mantendo também as penalidades do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 
(quinhentos) dias-multa, resultando nas penas totais e definitivas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 
e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em síntese, pretende o Requerente, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, sua absolvição pelo 
delito de tráfico de drogas, sob o fundamento de que a condenação, além de se basear em prova ilícita – flagrante forjado 
–, não encontra respaldo no conjunto probatório, bem como a absolvição pelo delito de adulteração do sinal identificador 
do delito, alegando que é contrária à evidência dos autos, ressaltando a ocorrência de violação ao art. 197 do CPP. 
Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, com a redução da pena base ao 
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mínimo legal e incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 
(dois terços), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição por pena restritiva 
de direitos.

Comprovação do trânsito em julgado à fl. 408v.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio do parecer de fls. 240/248, pelo conhecimento parcial e, 

nesta extensão, pela improcedência do pedido revisional.
É o relatório

VOTO

No que diz respeito ao fundamento do art. 621, III, do CPP, não consta da petição da presente revisão sequer 
indicação de existência de novas provas, razão pela qual não se conhece da correspondente alegação.

Quanto ao pedido de absolvição da condenação pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, verifica-
se que não houve interposição de apelo quanto ao referido capítulo da sentença condenatória, conforme as razões recursais 
de fls. 278/286, sendo alcançado pela coisa julgada material. Conclui-se, assim, que a competência para seu processo e 
julgamento, em sede de revisão criminal, seria, em tese, das Câmaras Criminais. Por isso, não se conhece da alegação.

Presentes os requisitos de admissibilidade da ação, passa-se à análise do mérito do pedido, inclusive quanto à 
alegação de nulidade das provas produzidas no feito de origem, por ser matéria de mérito e com ele a seguir examinadas, 
devendo a ação revisional ser julgada parcialmente procedente, na parte conhecida, pelas seguintes razões:

Registra-se, inicialmente, que a Revisão Criminal não se presta a rediscutir a prova dos autos, como se recurso 
fosse, sendo cabível, nos exatos termos do art. 621, I, do CPP, quando a decisão combatida contraria texto expresso de lei 
ou a evidência dos autos. Não é o caso.

Extrai-se dos autos que, no dia 15/09/2008, durante uma operação conjunta entre Policiais Militares do Batalhão 
de Choque e Policiais Civis, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão, o requerente Geraldo Oliveira 
dos Santos, Policial Militar lotado, à época, no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, foi preso em flagrante por guardar, 
em sua residência, um tablete de cocaína de 1.000,67g (um mil gramas e sessenta e sete centigramas) e 165 (cento e 
sessenta e cinco) pedras de “crack”, pesando 67,35g (sessenta e sete gramas e trinta e cinco centigramas).

A materialidade delitiva foi demonstrada através do laudo pericial de fls. 188, subscrito pelos Peritos Criminais 
José Carlos Lima e Katya Pastor Ramos, conclusivo no sentido da presença do princípio ativo da “cocaína”. A quantidade 
da droga está demonstrada no laudo de constatação prévia, de fl. 46, indicativo de que sua massa bruta correspondeu a 
“1000,67g (hum mil gramas e sessenta e sete centigramas”.

O Policial Militar Antônio Alves dos Santos, ouvido na fase processual, esclareceu:

“[…] que o depoente encontrou no guarda-roupa do acusado uma pequena quantidade de um material 
que parecia cocaína em saquinhos, que também encontrou saquinhos plásticos vazios; que também 
encontrou no mesmo ambiente uma pistola 6.35, sendo que em outro colega encontrou uma pistola 
380, que foi entregue pelo próprio acusado; que naquele momento, o acusado pegou uma toalha para 
tomar banho e um outro Policial falou para o depoente que viu quando o acusado jogou um pacote 
embaixo do sofá; […] que a droga encontrada embaixo do sofá era cocaína; que as pedras de crack 
foram encontradas junto com a cocaína; […] que na garagem do acusado foram encontradas placas de 
veículos, além de um veículo e uma motocicleta; […] que também foram apreendidas placas e capas 
de coletes; […].” (grifo ausente no original) (fls. 194/195).
Ouvido na instrução processual, o Policial Militar Marivaldo Rosendo da Silva, disse:

“[…] que o depoente chegou a presenciar a droga encontrada na casa do acusado; que também 
presenciou as armas apreendidas; que a droga apreendida foi um tablete aparentemente de cocaína e 
saquinho com o mesmo pó; que viu as capas de colete; que também visualizou as munições; […] que 
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também presenciou a apreensão de motocicleta Honda e de um FIAT PALIO; que também presenciou 
as placas soltas; […] que a droga foi encontrada uma parte no guarda roupa e a outra embaixo do sofá; 
[…].” (grifos ausentes no original) (fls. 180/181).

Igualmente ouvido na instrução processual, o Policial Militar Ângelo Teles Monteiro afirmou:

“[…] que os colegas do depoente ao descerem da casa do acusado mostrou (sic) as drogas e as armas; 
que também foi mostrado ao depoente uma CPU, as munições, não sendo apresentado dinheiro; que 
o depoente visualizou na garagem uma motocicleta, um FIAT PALIO e as placas soltas; […] que tem 
conhecimento que durante as buscas foram apreendidos (sic) capas de coletes; […].” (grifo ausente no 
original) (fls. 182/183).

Na sua qualificação e interrogatório em Juízo, o Requerente Geraldo Oliveira dos Santos disse:

“[…] que a droga apreendida foi resultado de uma abordagem do interrogado contra um indivíduo 
não identificado que estava sendo denunciado ao interrogado com (sic) assaltante e na oportunidade, 
dado voz a ele, ele atravessou a rua tropeçou (sic), deixou a sacola cair e caiu (sic) na invasão; que já era 
mais de 23:00 hs, o interrogado resolveu deixar para entregar a droga no dia seguinte, como também 
poderia levá-la para o quartel; que amanhecido o dia os policiais estavam na porta do interrogado; 
que na agonia escondeu a droga debaixo do sofá após tê-la retirada da sacola; […].” (fls. 177/178).

Também na instrução processual, a testemunha João de Souza Santana disse “que conhece o acusado há mais de 
15 anos”, além de “que nunca ouviu dizer o acusado fosse traficante de drogas” (fl. 196), ao passo que a testemunha Cátia 
Conceição de Souza Santos afirmou “que conhece o acusado há aproximadamente 23 anos” e “que nunca ouviu falar que o 
acusado tivesse envolvimento no tráfico de drogas” (fl. 197).

CONCLUSÃO

O contexto probatório produzido na ação penal de origem é seguro quanto à prova da materialidade delitiva, 
como visto no laudo pericial e no laudo de constatação prévia (fls. 188 e 46, respectivamente).

Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares encontram-se todos harmônicos entre si, demonstrando 
que as substâncias ilícitas apreendidas foram encontradas na casa do Requerente, parte delas, inclusive, embaladas 
individualmente, prontas para a venda.

É de se ressaltar, ainda, que a versão apresentada pelo Requerente na sua qualificação e interrogatório, na ação 
originária, no sentido de que as drogas apreendidas na sua casa teriam sido resultado de uma “apreensão” feita por ele, está 
em total isolamento probatório. Além de não haver nenhuma prova da referida apreensão, nem mesmo a identificação da 
pessoa de quem as drogas em questão teriam sido apreendidas, há, ainda, referência, feita pelo Policial Militar Antônio 
Alves dos Santos, de que o Requerente “jogou” drogas, que ainda não haviam sido encontradas na diligência, para debaixo 
do sofá. Essa circunstância, indicativa de que o propósito do Requerente era de ocultar a guarda da droga, aumenta a 
fragilidade da sua versão alternativa (que não nega o fato da apreensão da substância entorpecente em seu poder, registra-
se).

Logo, diversamente do que sustentado pela defesa, a condenação não se mostra contrária à prova dos autos.
Veja-se, nesse sentido, trechos do acórdão combatido:

“[...] Passando ao exame do mérito, a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de 
Exibição e Apreensão de fls. 19, além do Laudo Pericial de fls. 167. No que tange à alegação de que 
a droga encontrada em sua residência era produto de abordagem e apreensão realizada pelo Réu, 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
239

na condição de Policial Militar, nota-se que tal assertiva encontra-se isolada nos autos. Os Policiais 
relataram a existência de diversas denúncias imputando a prática do crime de tráfico de drogas ao 
Acusado, sendo este um dos motivos que levou à deflagração da investigação. O Policial Marivaldo 
Rosendo da Silva, que participou da do Réu, afirmou (fls. 159): […] participou da operação que 
resultou na prisão do acusado; […]; que o depoente chegou a presenciar a droga encontrada na casa do 
denunciado; que a droga apreendida foi um tablete aparentemente de cocaína e saquinho com o mesmo 
pó […]. Outro Policial ouvido às fls. 174/175 afirmou terem sido apreendidas drogas no quarto e 
na sala da residência do Acusado, conforme relatado na Denúncia. De acordo com o entendimento 
consagrado pela doutrina e jurisprudência, a credibilidade dos depoimentos de Policiais somente pode 
ser afastada por prova estreme de dúvida, o que não é o caso dos autos […]. A substância entorpecente 
fora localizada em 2 (dois) cômodos da residência do apelante, estando uma parte da droga preparada 
para a comercialização (foram apreendidos um tablete de cocaína, além de 165 invólucros plásticos 
contendo fragmentos de crack). As circunstâncias em que foi realizada a prisão do Réu demonstram, 
portanto, a prática do referido tipo penal. Nada nos autos corrobora a versão apresentada pela defesa. 
Não há qualquer prova que fundamente a alegação de que a droga guardada pelo Acusado teria sido 
apreendida por ele, no exercício da função de Policial Militar, de forma que é totalmente descabida 
a tese de estrito cumprimento de dever legal. Como se sabe, o delito de tráfico de drogas é de ação 
múltipla, bastando para a sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida em um dos 
verbos descritos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, dentre as quais a de “ter em depósito”. […].” (fls. 
315/316).

Outrossim, em que pesem os argumentos da defesa de nulidade da prova colhida, verifica-se, do contexto probatório 
analisado, que a prisão do Requerente se deu em decorrência de atividade policial regular, que, após diversas denúncias de 
que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas, o flagraram na posse de drogas ilícitas, não havendo nenhum elemento 
apto a caracterizar a ocorrência de flagrante forjado.

Por tudo quanto exposto, tem-se por inequívoca a autoria do delito de tráfico, conforme reconhecida pela 
Magistrada de primeiro grau na sentença condenatória (fls. 236/246) e pela Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara 
Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal nº 0145148-49.2008.8.05.0001, e superada tal 
questão, passa-se ao exame da dosimetria da pena.

No acórdão combatido, considerou-se o fato de o requerente ser Policial Militar para a valoração negativa da 
circunstância judicial da culpabilidade, revelando-se, portanto, em justificativa idônea para a exasperação da pena, senão 
veja-se:

“[...] O fato de ser Policial Militar, como asseverou o Juízo a quo, exige, sim, uma conduta escorreita, 
consubstanciada no dever funcional de reprimir a criminalidade, sendo exigível que o Réu tivesse 
comportamento diverso. A censurabilidade da conduta do Acusado é acentuada e altamente reprovável 
[…].” (fl. 317).

 
Dessa forma, mantém-se as penas-base fixadas, de forma justa e adequada, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias-multa, não merecendo reparos neste particular.
No que diz respeito à causa especial de diminuição de pena, verificada na sentença condenatória a ausência 

de motivação para fixação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), estabelece-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), 
resultando nas penalidades de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, tornadas definitiva por inexistirem 
outras circunstâncias a serem consideradas.

Diante do concurso material entre o crime de tráfico ilícito de drogas, com penas fixadas em 02 (dois) anos de 
reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o delito de adulteração de sinal de veículo automotor, com penalidades estabelecidas 
em 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, somam-se as penas totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e 280 
(duzentos e oitenta) dias-multa, estes no valor unitário mínimo.
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Reformulada a dosimetria da pena, altera-se também o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade para o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Considerando-se o total da pena imposta, incabível sua substituição por restritivas de direitos.
Destaca-se o início da prisão provisória do Requerente, em 15.08.2008, na ocorrência do flagrante (fls. 32/33), 

com citação determinada em 09.02.2009 e efetivada no seu endereço de residência (fl. 158 e verso); de igual forma a 
intimação da sentença condenatória, em 20.10.2011 (fl. 269 e verso), não havendo nos autos notícia precisa da data da 
sua soltura, nem do seu retorno à prisão para execução da sentença condenatória, apesar de expedida guia de execução 
provisória, datada de 09.09.2011 (fl. 266) 

Ação revisional parcialmente procedente, na parte conhecida. Decisão unânime.

W
TJBA – CARTA TESTEMUNHÁVEL Nº0019887-96.2016.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR (A): DESª. NÁGILA MARIA SALES BRITO, JULGADO EM 16/03/2017.

CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO 
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. PROVIMENTO PARA 
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO ADMITIDO EM 
PRIMEIRO GRAU.
A jurisprudência tem entendimento pacificado no sentido de que a apresentação 
extemporânea das razões da apelação constitui mera irregularidade, não implicando o 
reconhecimento da intempestividade do recurso.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
Não há justa causa à deflagração da ação penal quando o caderno indiciário não logra a 
obtenção de indícios mínimos acerca do envolvimento do suposto agente ou da materialidade 
do delito.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Carta Testemunhável nº 0019887-96.2016.805.0000 da Comarca de 
Salvador, sendo Testemunhante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Testemunhado GENILSON SANTOS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e em conformidade com o parecer da Procuradoria de 
Justiça, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Carta Testemunhável e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em 
Sentido Estrito interposto à fl. 459 dos autos digitais, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Carta Testemunhável interposta pelo Ministério Público tendo em vista sua irresignação com a decisão 
(fls. 486/487 dos autos digitais) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que 
negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito.

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fl. 459 dos autos digitais), com apresentação das razões 
às fls. 471/479 dos autos digitais, diante da decisão que rejeitou o recebimento da denúncia (fls. 449/455).
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Após a apresentação das contrarrazões pelo Acusado (fls. 482/483 dos autos digitais), o MM. Magistrado de 
origem reconsiderou sua decisão e indeferiu o Recurso do Parquet, sustentando a preclusão temporal da razões.

Inconformado, o Ministério Público apresentou Carta Testemunhável buscando corrigir a situação, requerendo o 
processamento do Recurso em Sentido Estrito e seu julgamento, caso a e. Corte entenda que a Carta Testemunhável esteja 
suficientemente instruída.

A Defesa do Acusado Jorge Luis Pereira da Silva Lima apresentou contrarrazões às fls. 515/521 dos autos digitais 
pugnando pelo conhecimento e desprovimento da Carta Testemunhável.

Abriu-se vista à Procuradoria de Justiça que se manifestou, às fls. 07/17, pelo conhecimento e provimento da Carta 
Testemunhável, para que o Recurso em Sentido Estrito seja recebido e julgado por esse e. Tribunal.

RELATÓRIO

1- DA CARTA TESTEMUNHÁVEL
1.1 – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DA CARTA TESTEMUNHÁVEL.
Do exame dos autos, constata-se que a decisão que negou provimento ao Recurso em sentido Estrito foi 

disponibilizada no DJE do dia 22/08/2016. Do exame dos autos, não há comprovação da intimação do Ministério 
Público quanto ao teor da decisão. A Carta Testemunhável foi requerida ao escrivão em 30/08/2016.

Levando-se em conta o prazo previsto pelo artigo 640 do Código de Processo Penal, resulta evidente a 
tempestividade da Carta Testemunhável, a qual veio a cumprir os requisitos necessários para a sua regular tramitação, 
ensejando o correspondente conhecimento.

1.2 – DO MÉRITO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL.
Na espécie, o MM Juiz a quo rejeitou o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, alegando 

que este era intempestivo diante da apresentação extemporânea das razões recursais. Diante disso, não existindo recurso 
específico contra essa Decisão, cabível a presente Carta Testemunhável.

O recurso merece prosperar.
O não recebimento do Recurso em Sentido Estrito por não terem sido apresentadas as suas razões dentro do prazo 

legal constitui rigor excessivo, em detrimento do interesse do Ministério Público, órgão responsável pela fiscalização da 
correta aplicação da lei, que, dentro do quinquídio legal apresentou o Recurso em Sentido Estrito.

Negar ao Parquet seguimento ao recurso importaria em uma verdadeira afronta aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, devendo a apresentação das razões após o decurso do prazo de 02 (dois) dias, constituir mera irregularidade, 
se o interesse em recorrer foi demonstrado tempestivamente.

A Doutrina e a Jurisprudência entendem de forma unânime que a apresentação extemporânea das razões, quando 
o recurso foi tempestivamente interposto, não interfere na sua admissibilidade.

Vejamos:

HABEAS CORPUS”. PECULATO E CONCUSSÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO TARDIA. MERA IRREGULARIDADE. 
PRECEDENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PERSONALIDADE, 
CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE RESPALDA EM 
DADOS GENÉRICOS E VAGOS E EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. DECISÃO 
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.
1. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que a apresentação extemporânea 
das razões da apelação interposta pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, 
não implicando o reconhecimento da intempestividade do recurso.
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2. Como é cediço “a pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos 
constitutivos do crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, desprovidas de 
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (HC 61.007/PA, Rel Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 7.3.14).
3. No caso as penas-base foram majoradas indevidamente no tocante à personalidade e às consequências 
do crime, porque o acórdão impugnado se valeu de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação. 
Além disso utilizou elementos inerentes aos próprios tipos penais (peculato e concussão) para valorar 
negativamente os motivos do crime, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte.
4. Resta suficientemente fundamentada a majoração da sanção básica quanto às circunstâncias do 
crime e elevada culpabilidade.
5. Ordem parcialmente concedida de oficio para, anulando o acórdão na parte que dispôs sobre a 
dosimetria da pena, restabelecer as penas fixadas na sentença.
(HC 220.486/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, 
DJe 31/03/2014) (grifos nossos)

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.      INTEMPESTIVIDADE.
INOCORRÊNCIA.APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES. MERA   IRREGULARIDADE. 
ORDEM DENEGADA.
I. A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não configurando 
a intempestividade do recurso. II. Precedentes do STJ e do STF. III. Interposto o recurso em 
sentido estrito no prazo legal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pode ensejar 
o seu não conhecimento, não podendo tal fato afetar o exame da irresignação. IV. Ordem denegada. 
(HC 39.785/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 
23/05/2005, p. 318) (grifos nossos)

Na trilha de excelência desse raciocínio, estribilha Guilherme de Souza Nucci:

Procedimento: após a intimação ou ciência da sentença, a parte contrariada possui cinco dias para 
recorrer. Deve apresentar, inicialmente, a petição de interposição da apelação, sem as razões. Recebida 
esta, novo prazo, agora de oito dias, será concedido para o oferecimento das razões. Encartadas estas nos 
autos, abre-se vista ou intima-se a parte contrária para oferecer as suas contra-razões também em oito 
dias. Cumpre salientar que o prazo de cinco dias para a interposição do recurso é fatal, mas o de oito 
dias, para as razões, não, podendo ser ultrapassado, até porque o recurso pode subir sem as razões. (in 
Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., 2004, p. 900).

Assim, o Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Parquet, deve ser considerado tempestivo, pois presente o 
interesse recursal, bem como obedecidas as formalidades devidas à sua admissibilidade e ao seu processamento.

Verificando que a Carta Testemunhável estava suficientemente instruída, possível é o imediato julgamento do 
próprio Recurso em Sentido Estrito interposto, o que a economia processual recomenda, a jurisprudência admite e a 
própria Lei, expressamente, permite, a teor da parte final do art. 644 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar 
conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, de 
meritis.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Carta Testemunhável, conhecendo do Recurso em 
Sentido interposto à fl. 459 dos autos digitais.
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2 - DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

2.1 – DO RELATÓRIO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (fl. 459 dos autos digitais), 

tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da decisão de fls. 449/455 dos autos digitais, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que rejeitou a denúncia diante da ausência de justa causa, bem 
como pela atipicidade da conduta.

Narra a peça inicial acusatória, oferecida contra o Recorrido que “(…) Noticiam os autos do inquérito policial nº 
125/2000, oriundo da Delegacia de Defesa do Consumidor, que no mês de outubro de 1999, o Sr.  ARNOLDO SOARES 
HERVAN dirigiu-se ao bar “Cruz do Pascoal”, onde adquiriu três cervejas, tendo percebido, posteriormente, que havia 
algo estranho no líquido contido em uma das garrafas. Diante disto, a esposa da vítima, apresentou notitia criminis 
perante a Delegacia de Defesa do Consumidor, oportunidade na qual entregou a aludida garrafa para que fosse analisada. 
As demais garrafas adquiridas, que não apresentaram qualquer anormalidade, foram consumidas. A referida cerveja, de 
marca comercial “Antarctica”, foi encaminhada à Polícia Técnica e submetida a exame pericial. De acordo com o laudo, 
de fls. 05 a 08 dos autos, os peritos detectaram no interior do líquido contido na garrafa a presença de sujidades orgânicas 
de coloração esbranquiçada em suspensão, estranhas ao liquido original, tornando o produto impróprio para consumo. 
(…) O denunciado, na qualidade de responsável pelo Setor de Qualidade de Fabricação de Cervejas, na Indústria de 
Bebidas Antarctica Norte e Nordeste S/A, tinha o dever de diligenciar no sentido de impedir a ocorrência do fato lesivo. 
É atribuição do denunciado a observância do cuidado objetivo necessário para evitar a incursão no mercado de produtos 
impróprios para o consumo. Ao permitir a exposição à venda de um produto nestas condições, deixou de fazer algo que 
lhe é imposto pela ordem jurídica, agindo com negligência, que é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao 
ato realizado. (...)”

A denúncia foi recebida no dia 02/02/2001, conforme decisão de fl. 43 dos autos digitais.
Laudos Periciais acostados às fls. 05/08 dos autos digitais.
Às fls. 250/261 dos autos digitais, o Acusado apresentou defesa sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, 

além de impugnar toda a prova colhida na fase policial.
Posteriormente, às fls. 265/332 dos autos digitais, apresentou nova defesa alegando, mais uma vez, a inépcia da 

denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição sumária do Acusado.
Às fls. 334-V/335 dos autos digitais, o Parquet requereu a designação de audiência, como também a realização de 

diligência a fim de restarem esclarecidas as atribuições inerentes ao cargo do Acusado.
Em decisão de fls. 449/455 o MM. Juiz a quo rejeitou a denúncia. Vejamos:

No presente caso, no dia 03.10.1999, o consumidor encontrou dentro da garrafa de cerveja da marca 
“Antártica”, segundo a denúncia, um objeto estranho. Após queixa junto ao órgão de proteção ao 
consumidor, o produto foi encaminhado para a Perícia Técnica, que lavrou o Laudo constante às 
fls. 05/08, sendo oportuno extrair os seguintes textos: “1. Se o líquido que encontrava-se no interior 
da garrafa trata-se de cerveja, antártica? R: O líquido questionado trata-se de bebida fermentada 
denominada ‘cerveja’, não podendo os peritos tecerem informações sobre a marca comercial da mesma. 
2. Se a garrafa encontra-se com o lacre integro? R: O material referido foi recebido nessa coordenação 
parcialmente aberto. 3. Se existe corpo estranho no interior da garrafa? R: Sim. Vide corpo do laudo. 
(...) 5. Se o corpo estranho pode ter sido inserido após a compra da cerveja ou integrar o produto? 
R: Os peritos não podem afirmar, porém vale salientar que a peça questionada foi entregue com a 
tampa parcialmente deslocada da boca da garrafa.” (...) Deste modo, conclui-se que a garrafa levada 
a analise encontrava-se parcialmente aberta, de acordo com o laudo pericial retromencionado. Sem 
delongas, razão assiste à defesa eis que há impossibilidade de prosseguimento da presente persecução 
criminal, tendo em vista o artigo 395, III do Código Processo Penal, por ser evidente a carência de 
ação. (...) Deste modo, conclui-se que a garrafa levada a analise encontrava-se parcialmente aberta, 
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de acordo com o laudo pericial retromencionado. Sem delongas, razão assiste à defesa eis que há 
impossibilidade de prosseguimento da presente persecução criminal, tendo em vista o artigo 395, III do 
Código Processo Penal, por ser evidente a carência de ação. (...) EX POSITIS, conforme o artigo 395, 
inciso II do REJEITANDO a Denúncia diante da ausência de justa causa, bem como pela atipicidade 
da conduta. (...)

O Ministério Público interpôs Recuso em Sentido Estrito. Nas razões recursais (fls. 471/479 dos autos digitais), 
pugnou pela reforma da decisão a quo.

Em contrarazões (fls. 482/483 dos autos digitais), o Defensor pugnou pelo não conhecimento do Recurso diante 
da preclusão temporal das razões recursais.

Em juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca Salvador negou seguimento ao 
Recurso em Sentido Estrito diante da preclusão temporal das razões recursais (fls. 486/487 dos autos digitais).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra do Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira (fls. 
07/17 dos autos digitais), opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão que rejeitou 
a denúncia.

É o relatório.

2. – DO MÉRITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Compulsando cuidadosamente os autos, bem como as razões apresentadas pelo Parquet e, comparando-os com a 
decisão ora combatida, não vejo como acolher a pretensão recursal, pois os argumentos trazidos no recurso não encontram 
respaldo no acervo probatório, estando diametralmente opostos ao que restou demonstrado nos autos.

A rejeição da denúncia quando “faltar justa causa para o exercício da ação penal” deve ocorrer quando inexistir 
lastro mínimo probatório para que o Magistrado a quo receba a peça acusatória.

A doutrina orienta sobre o tema, trazendo luzes em relação à denúncia e seus elementos.
Eugênio Pacelli, orienta que:

Por isso, a peça acusatória deveria vir acompanhada de suporte mínimo de prova, sem os quais a 
acusação careceria de admissibilidade (...) A nosso ver, a questão de se exigir lastro mínimo de prova 
pode ser apreciada também sob a perspectiva do direito à ampla defesa. Com efeito, exigir do Estado, 
por meio do órgão da acusação, ou do particular, na ação privada, que a imputação feita na inicial 
demonstre, de plano, a pertinência do pedido, aferível pela correspondência e adequação entre os fatos 
narrados e a respectiva justificativa indiciária (prova mínima, colhida ou declinada), nada mais é 
que ampliar, na exata medida do preceito constitucional do art. 52, LV, da CF, o campo em que irá se 
desenvolver a defesa do acusado, já ciente, então, do caminho percorrido na formação da opinio delicti. 
(Curso de processo Penal, 18º ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 116).

Preleciona Fernando Capez, “Consiste na ausência de qualquer elemento indiciário da existência do crime ou de 
sua autoria. É a justa causa, que a doutrina tem enquadrado como interesse de agir, significando que, para ser recebida, 
a inicial deve vir acompanhada de um suporte probatório que demonstre a idoneidade, a verossimilhança da acusação.” 
(Curso de processo penal. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 164).

Do mesmo modo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho, “É indispensável haja nos autos do inquérito ou 
peças de informação, ou na representação, elemento sérios, sensatos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios 
mais ou menos razoáveis de que o seu autor foi a pessoa apontada nos autos do inquérito ou peças de informação.” 
(Código de Processo Penal Comentado, volume 2, 13ª ed., Editora Saraiva, 2010, pág. 31).
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A jurisprudência trilha no mesmo sentido da doutrina, entendendo ser indispensável que a denúncia esteja 
necessariamente lastreada em suporte legitimador, consistente num mínimo embasamento probatório com base empírica 
idônea:

 
(…) JUSTA CAUSA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO PENAL 8. Antes de a Lei 11.719/2008 
incluir no art. 395, III, do CPP a justa causa como uma das condições para o exercício da Ação Penal, 
doutrina e jurisprudência já haviam se encarregado de sua definição, e era pacífico no meio jurídico 
que “um mínimo de ‘fumaça do bom direito’ há de exigir-se, para que a acusação seja recebida e se 
dê prosseguimento ao processo” (Ada Pellegrini Grinover, In: Doutrinas Essenciais de Processo Penal, 
Teoria Geral do Processo Penal, Organizadores: Guilherme de Souza Nucci e Maria Thereza Rocha de 
Assis Moura, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 981). 9. A noção de justa causa está 
associada à plausibilidade da acusação e sua apreciação há de ser feita, portanto, em juízo de cognição 
sumária. (…) . 11. A Corte Especial do STJ é assente quanto ao reconhecimento de que a justa causa 
está associada à existência de suporte probatório mínimo da acusação (APn .517/CE, Rel. Ministra 
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 10.4.2013; APn .675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte 
Especial, DJe 21.2.2013; APn .422/RR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 
25.8.2010; AgRg na APn .510/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 23.11.2009). 
12. A análise da presença de justa causa não pode ser feita in abstrato, de forma completamente 
dissociada da espécie de delito imputado e das circunstâncias fáticas narradas. Com efeito, há que 
considerar a conduta, o Documento: 33003638 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 
14/03/2014 Página 2 de 7 Superior Tribunal de Justiça meio de execução, o momento da consumação 
e a própria dificuldade na produção de provas diretas da materialidade e da autoria. Exemplo disso 
é que, nos crimes sexuais, a jurisprudência evoluiu para admitir como suficiente para a deflagração 
da Ação Penal a palavra da vítima (HC 187.868/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 
DJe 28/6/2012; HC 53.877/PE, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJe 9/2/2009) (...) 
(APn 685/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 14/03/2014) (Grifos nossos)

EMENTA: PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º, INCISOS II 
E XIII DO DECRETO-LEI 201/87). ACUSAÇÃO REMANESCENTE. FATOS IMPUTADOS 
NÃO CONSTITUEM CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO 
PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. I - O reconhecimento da legalidade dos convênios celebrados 
pela Prefeitura Municipal de Curitiba com a Fundacen, pelo Plenário desta Corte, repercute na 
acusação remanescente por crime de responsabilidade; II - Tratando-se de recursos lícitos, torna-se 
inviável o processo-crime pela utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos; III - A entidade 
fundacional, sujeita a regime privado, possui autonomia para contratar funcionários, nos limites da 
lei, sem prejuízo da fiscalização do Ministério Público; IV - Ausência de indícios, elementos concretos 
de prova e dolo dos acusados a indicar a viabilidade da peça acusatória. V - Denúncia rejeitada.
(Inq 2512, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2008, 
DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00234) 
(Grifos nossos)

Ademais, a justa causa está prevista expressamente no inciso III do artigo 395 do CPP.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(...)
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
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Assim, para a doutrina e a jurisprudência a ‘justa causa’ é uma das condições da ação, a exigir um mínimo de 
elemento de convicção necessário para que o Juiz se sinta confortável em receber a denúncia ou queixa, sendo de rigor que 
se possa verificar a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas.

In casu, o Juiz a quo agiu de forma correta ao não permitir a continuação de um processo sem existir nos autos, ao 
menos, indícios acerca da materialidade do delito ou da autoria imputada ao Recorrido.

A inicial acusatória não apresentou elementos concretos da materialidade. Existe, apenas, notícias da existência de 
uma garrafa parcialmente aberta, contendo objeto estranho, e quando examinada por peritos técnicos não foi constatado 
o momento em que o objeto estranho foi introduzido na garrafa. Vejamos

 “5. Se o corpo estranho pode ter sido inserido após a compra da cerveja ou integrar o produto? R: Os 
peritos não podem afirmar, porém vale salientar que a peça questionada foi entregue com a tampa 
parcialmente deslocada da boca da garrafa.”

Ademais, também não existe lastro mínimo de prova da autoria para o exercício da ação, uma vez que o Acusado 
começou a exercer a função de Gerente Industrial na empresa de bebidas Antártica Norte Nordeste S/A, no dia 01/10/1999 
e a bebida foi adquirida pela vítima em 03/10/1999, logo não haveria lapso temporal factível para o Recorrido ter 
acompanhado a fabricação e comercialização do produto (cerveja).

Reforçando tudo o que foi exposto, o Procurador de Justiça, Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira, opinou, em seu 
parecer, pelo não provimento do recurso, salientando que:

Nesse passo é que se considera inócuo o prosseguimento do vertente processo. Ressalte-se que o 
posicionamento aqui adotado não possui o condão de desprezar a proteção ao bem jurídico tutelado 
pela norma. Todavia, imperioso frisar que a aplicação do direito penal deve ser a ultima ratio, 
intervindo minimamente, somente nos casos que seja imprescindível a sua aplicação.
Não se mostra razoável continuar o andamento de uma ação penal claramente fadada ao insucesso 
para a comprovação de responsabilidade penal ante as circunstâncias acima delineadas, em um caso de 
apenas uma garrafa de bebida contendo produto impróprio ao consumo que não atingiu uma grande 
quantidade de consumidores e sequer foi consumida pela vítima, adquirida no longínquo ano de 
1999. Se mostra muito mais eficaz à situação a busca pela reparação dos eventuais danos suportados 
pela vítima no âmbito cível, e apuração administrativa de responsabilidade dos funcionários da 
empresa fabricante do produto.

Assim, deve ser mantida a decisão de rejeição da denúncia, uma vez que não se pode admitir a instauração ou 
prosseguimento de ação penal temerária, sem suporte mínimo de provas, o que poderia atingir a dignidade do Acusado, 
provocando repercussões em toda sociedade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO À CARTA TESTEMUNHÁVEL nº 0019887-96.2016.805.0000, 
PARA CONHECER do Recurso em Sentido Estrito de fl. 459 dos autos digitais e NEGAR PROVIMENTO a este 
Recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a denúncia.

W
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TJBA – EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0002367-86.2008.8.05.0103, SEÇÃO CRIMINAL, RELATOR 
(A): DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, JULGADO EM 07/06/2017.

EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO, 
POR MAIORIA, EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 213 C/C ART. 224, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO 
PENAL (ANTES DA LEI 12.015/2009). PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO 
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PRETENSÕES DEFENSIVAS:
1. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA Nº. 523 DO STF. NÃO 
CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR DIVERGÊNCIA SOBRE O 
TEMA. NULIDADE SEQUER ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE, DE 
OFÍCIO, DA AÇÃO PENAL. NÃO CONSTATADA A ALEGADA AUSÊNCIA DE 
DEFESA. EMBARGANTE ASSISTIDO POR ADVOGADO EM TODOS OS ATOS 
PROCEDIMENTAIS. NOVAS TESES DEFENSIVAS QUE NÃO TEM O CONDÃO 
DE INVALIDAR A DEFESA ANTERIORMENTE EXERCIDA, DENTRO DA 
AUTONOMIA INERENTE À ATIVIDADE ADVOCATÍCIA.
2. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA, À ÉPOCA 
MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. IMPROVIMENTO. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES PÁTRIOS, 
INCLUSIVE EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OBJETIVIDADE E CLAREZA DA 
PREVISÃO LEGAL AO CONSIDERAR COMO VULNERÁVEIS OS MENORES DE 
14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL 
QUE PERMITA A ANÁLISE SOBRE A MATURIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. 
RISCO DE REVITIMIZAÇÃO.
3. ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO ACATADA. 
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE APONTAM O EMBARGANTE COMO A 
PESSOA COM QUEM TEVE RELAÇÃO SEXUAL, EM INQUÉRITO, PERANTE 
O CONSELHO TUTELAR E EM JUÍZO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE 
PODEM SER JUSTIFICADAS PELO DECURSO DO TEMPO ENTRE OS FATOS 
E A SUA OITIVA EM JUÍZO (MAIS DE SEIS ANOS) E O CONSTRANGIMENTO 
NATURAL EM RELATAR CRIMES DESTE JAEZ. PREVALÊNCIA DA PALAVRA 
DA VÍTIMA. TESTEMUNHA QUE VIU A MENOR ADENTRANDO O VEÍCULO 
DO EMBARGANTE, NO DIA EM QUE OCORREU A CONJUNÇÃO CARNAL, 
CORROBORANDO A VERSÃO DA VÍTIMA. LAUDO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA 
DE RUPTURA HIMENAL ANTIGA REALIZADO QUASE DOIS MESES APÓS O 
FATO CRIMINOSO. VERSÃO DO EMBARGANTE DISSOCIADA DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO. PLENO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO 
ESPOSADAS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
4. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CAUTELAR INCIDENTAL EM APENSO (Nº. 
0013757-90.2016.8.05.0000) DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO 
PRESENTE RECURSO, COM LIMINAR JÁ DEFERIDA, PREJUDICADA COM O 
JULGAMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS.
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO 
ACOLHIDOS.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes Crime tombado sob nº. 0002367-
86.2008.8.05.0103, tendo como Embargante GILMAR CHAVES SODRÉ e como Embargado o MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
em CONHECER EM PARTE DOS EMBARGOS E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO OS ACOLHER, restando 
prejudicada a pretensão deduzida na Medida Cautelar em apenso (nº. 0013757-90.2016.8.05.0000) de acordo com o 
voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

“Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por GILMAR CHAVES SODRÉ em face de 
Acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, que decidiu, por maioria, julgar provida Apelação 
interposta pela Ministério Público e condenar o ora Embargante como incurso nas penas do art. 213 c/c art. 224, alínea 
‘a’ do então vigente Código Penal (CP), cujo voto vencedor foi lavrado pela eminente Desembargadora Rita de Cássia 
Machado M.F. Nunes (Acórdão de fls. 169/180).

Em suas razões, o Embargante afirmou que o voto vencido apresentou teses diametralmente opostas às constantes 
do voto vencedor, no que diz respeito às provas de autoria e à presunção de violência em caso de crime de estupro de 
vulnerável. Aduz que há nulidade do processo, por ausência de defesa técnica e, no mérito, argumenta que não há provas 
suficientes de autoria, pois o laudo não se presta a comprovar a prática do crime investigado. Ademais, defende que as 
versões da vítima são contraditórias e que as declarações das testemunhas arroladas pela acusação não são suficientes para 
embasar um édito condenatório.

Após o juízo de admissibilidade dos presentes Embargos e após o cumprimento de determinadas diligências, o 
feito foi distribuído a este Relator e, com vista à douta Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento dos 
Embargos e pela sua rejeição (parecer de fls. 249/254).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos na condição de Relator e, após análise deste caderno processual, 
elaborei o presente relatório e o submeti à censura do nobre Desembargador Revisor, que pediu a sua inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do Recurso, o conheço.
Em síntese do que consta dos autos, o ora Embargante foi denunciado como incurso nas penas do art. 213 c/c art. 

224, alínea ‘a’ do CP (antes das alterações trazidas com a Lei. 12.015/2009).
Narrou a Peça Incoativa que, no dia 08/10/2007, por volta das 15 horas, o Denunciado teria praticado conjunção 

carnal com a vítima, Fernanda Faustina dos Santos, que, à época, possuía 13 (treze) anos de idade. Discorreu a Denúncia 
que o acusado se encontrou com a vítima e a levou a um motel, onde praticaram conjunção carnal. Detalhou que a vítima 
disse que não houve qualquer violência ou grave ameaça, porém, em face da sua idade, a violência seria presumida.

A sentença, prolatada em 28/07/2015, absolveu o Embargante, por entender haver dúvidas sobre a ocorrência do 
crime e levando em consideração, ainda, que teria havido consentimento da vítima e que, à luz da legislação à época, a 
presunção de violência não era absoluta (sentença de fls. 89/95).

O Ministério Público interpôs Apelação, distribuída ao eminente Relator Lourival Almeida Trindade, que, após 
encaminhar ao Revisor, este pediu inclusão em pauta.

Na sessão de julgamento respectiva, o insigne Relator entendeu pelo improvimento do Recurso de Apelação 
interposto pelo Ministério Público, tendo havido divergência da também insigne Desembargadora Rita de Cássia Machado 
M.F.Nunes, que entendeu pelo provimento da Apelação e consequente condenação do Apelado nas penas do art. 213 c/c 
art. 224, alínea ‘a’ do CP (então vigente), ao cumprimento de uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial 
semiaberto.
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A divergência apresentada pela citada Desembargadora foi acompanhada pelo ilustre Desembargador Nilson 
Soares Castelo Branco, tendo sido ela designada para lavrar o Acórdão, acostado às fls. 169/180.

Dessume-se da leitura deste que a nobre Relatora designada, entendendo haver presunção absoluta de violência 
em tais hipóteses, concluiu pela existência de provas irrefutáveis de autoria, no sentido de que o Apelante praticou o fato 
descrito na Denúncia.  

A divergência em relação ao voto vencido cinge-se, exclusivamente, na existência da violência presumida e nas 
provas de autoria, tendo concluído o nobre Relator originário pela atipicidade da conduta, aduzindo, em sua conclusão, 
o seguinte:

“Por conseguinte, não há que se excogitar, in casu, do desvalor da conduta do recorrido, na medida 
em que não há bem jurídico, a ser protegido, dada a relativização da vulnerabilidade da vítima, que 
possuía maturidade psicossexual, suficiente e bastante, para consentir, validamente, as relações sexuais, 
mantida com ele, reassevere-se.
Enfatize-se, por oportuno, que, ausente o elemento normativo do tipo, pertinente à vulnerabilidade 
da vítima e, não sendo hipótese de conjunção carnal praticada com violência, afiguram-se atípicos os 
fatos, sub judice.
(...)
Resumindo-se, de um só lance, dir-se-á, sem receio de equívocos, que, cotejando-se as provas, produzidas, 
nesta querela penal, transparece evidenciada, a mais não poder, a atipicidade material dos fatos, 
merecendo, portanto, ser mantida a sentença absolutória, editada, no primeiro grau, com escoras no 
art. 386, III, do CPP.” (fls. 168)

Isto posto, passo a análise das teses arguidas nos presentes Embargos.
1.Nulidade do processo desde a resposta à acusação, por ausência de defesa técnica:
Inicialmente, destaco que o pedido em comento não foi aduzido na Apelação e não foi objeto de debate, nem no 

voto vencido e nem no Acórdão, não havendo divergências em relação ao tema.
O art. 609, parágrafo único do CPP10 Como se trata de matéria de nulidade, registro, por oportuno, que a Defesa 

sustenta ter havido violação à Súmula 523 do STF, segundo a qual: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade 
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Discrimina, em síntese, que não foram ouvidas testemunhas essenciais ao deslinde do feito; que sequer foram 
arroladas testemunhas pela Defesa; que o defensor dativo presente à audiência não fez qualquer pergunta e que não foi 
investigado, junto ao DETRAN, se o Embargante possuía automóvel.

Analisando os autos, a fim de se perquirir sobre a existência de eventual nulidade absoluta que pudesse ser 
reconhecida mesmo no bojo destes Embargos, concluo que não houve ausência de defesa no curso da Ação Penal, conforme 
argui o ora Embargante.

Extrai-se dos autos da Ação Penal que a Defesa prévia foi apresentada por advogado regularmente constituído, 
na qual foram arroladas duas testemunhas (fls. 41/42 e fls. 58/59). A audiência designada para o dia 20/07/2009 não se 
realizou, em virtude de a Defesa não ter anuído à realização da assentada sem a presença do réu (fls. 65). Em nova audiência, 
o acusado foi assistido por defensores ad hoc, que, no ato, foram constituídos pelo mesmo (fls. 80). Houve apresentação 
de alegações finais (fls. 84/88) e de contrarrazões à Apelação interposta pelo Ministério Público (fls. 124/131). Após o 
julgamento do Recurso, o então Apelante constituiu novo advogado (fls. 184/186), que interpôs os presentes Embargos.

Note-se, assim, que o ora Embargante, no curso da Ação Penal, esteve todo o tempo regularmente assistido por 
advogado – negando-se, inclusive, a anuir com a realização de audiência de instrução sem a presença do acusado – e que 

10 Art. 609 (...) Parágrafo único - Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, 

que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art.  613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à 

matéria objeto de divergência
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exerceu o seu múnus de acordo com as suas razões, de forma autônoma, muito embora não tenha alcançado o seu objetivo, 
que seria a absolvição do réu.

As argumentações de que as testemunhas arroladas foram as mesmas da acusação, de que o perito não foi ouvido, 
etc., que pretendem anular o processo, não sustentam a tese de ausência de defesa. A citada Súmula 523 não foi editada 
pela Côrte Suprema a fim de justificar nulidades processuais, quando se está diante da condenação de um réu e de uma 
nova defesa que traz novas teses defensivas, porque está irresignada com a decisão judicial.

Com efeito, no curso da Ação Penal, o ora Embargante foi devidamente assistido por advogados e a sua condenação, 
em grau recursal, se deu após valoradas as provas e debatidas as versões da acusação e da defesa, podendo-se dizer que não 
houve prejuízo, mas decisão contrária às pretensões defensivas.

Em sentido similar, trago os seguintes precedentes do STJ:

“(...) DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ADVOGADA DATIVA. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO. PREJUÍZO 
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa 
técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, 
para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo 
prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do 
Supremo Tribunal Federal.
2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pela advogada nomeada 
para patrocinar o paciente, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por 
ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 
8.906/1994.
3. Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico 
poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização 
da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo 
para o acusado, não verificado na hipótese.
(...)” (HC 228.391/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
19/11/2013, DJe 04/12/2013) - grifos do Relator.

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INTERROGATÓRIO JUDICIAL REALIZADO ANTES 
DA LEI N.º 10.792/2003, SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR. ATO PERSONALÍSSIMO 
DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PACIENTE 
DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR NOMEADO DURANTE TODA A FASE 
COGNITIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM A PRESENÇA DO 
DENUNCIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. Não há como reconhecer nulidade no processo-crime, em razão da deficiência de defesa 
na instrução criminal, porquanto não restou configurado, na espécie, de forma concreta 
e efetiva, prejuízos ao Paciente em decorrência da participação do defensor primitivo no 
processo. Incidência da Súmula n.º 523, do Supremo Tribunal Federal.
3. “A ausência do rol de testemunhas na defesa prévia não constitui constrangimento ilegal, 
ainda mais quando não se demonstra o efetivo prejuízo daí decorrente (Precedentes).” (RHC 
14.309/PR, 5.ª Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 10/05/2004.)
4. A ausência do réu na inquirição de testemunhas constitui nulidade relativa e, ao contrário do 
que sustenta o Impetrante, a ata da audiência afirma que o Defensor do réu se fez presente ao ato 
processual. Portanto, reconhecer a aventada nulidade demanda amplo reexame dos fatos e das provas, 
inviável em sede de habeas corpus, até mesmo porque o constrangimento não foi suscitado na instância 
ordinária ou, tampouco, objeto de exame pela Corte a quo.
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5. Ordem denegada.” (HC 106.884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010) – grifos deste Relator.

Assim sendo, não conheço dos Embargos no tocante ao pleito de nulidade, por não ter tido anterior divergência 
sobre o tema, sobrelevando que, em análise ex officio, não vislumbro a existência da alegada ausência de defesa, o que 
ensejaria a concessão da ordem para anular o processo.

2. Presunção absoluta de violência no crime definido no art. 213 c/c art. 224, alínea ‘a’ do CP:
Ressalto, primeiramente, que o crime sub judice foi cometido no ano de 2007, razão pela qual a tipificação 

utilizada é a do CP na forma vigente à época.
Esta questão da presunção absoluta x relativa de violência foi exaustivamente debatida no voto vencido, lavrado 

pelo eminente Desembargador Lourival de Almeida Trindade, que entendeu pela relatividade da presunção e que, no 
caso concreto trazido à apreciação, a vítima teria consentido, de forma válida, a ter conjunção carnal com o Embargante. 
Entendimento diverso teve a nobre Relatora designada.

Inobstante as judiciosas razões de fato e de direitos esposados no voto vencido, entendo que a presunção de 
violência, para o crime de estupro de vulnerável, tanto sob a óptica do Código Penal anterior à Lei 12.015/2009, como no 
vigente diploma penal, é absoluta, diante da inquestionável vulnerabilidade da vítima.

Inobstante haja debates acalorados na doutrina sobre o tema, sigo o entendimento esposado pelo STJ, em 
julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, que assim fixou a tese: “Para a caracterização do crime 
de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique 
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou 
a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.”

Interessante conhecer, ainda, o inteiro teor da ementa, assim lavrada:

“RECURSO ESPECIAL.  PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.  ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. 
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. 
PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 
assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta 
a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga 
redação do art. 224, “a”, do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, 
ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel.  Min.  Nilson 
Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010).
2.  No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o recorrido manteve inúmeras relações 
sexuais com a ofendida, quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ainda, 
que mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a ofendida contava 8 anos.
3.  Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para absolver o recorrido seguiram um padrão 
de comportamento tipicamente patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa 
natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a 
partir daí, julgar-se o réu.
4.  A vítima foi etiquetada pelo “seu grau de discernimento”, como segura e informada sobre os assuntos 
da sexualidade, que “nunca manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade”.
Justificou-se, enfim, a conduta do réu pelo “discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu 
consentimento”, não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento do 
réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro - “beijos e abraços” -  com 
a ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos.
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5.  O exame da história das ideias penais - e, em particular, das opções   de   política criminal que 
deram ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro - demonstra que não mais se 
tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se valem da 
imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos sexuais.
6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à proteção da   dignidade   sexual   de  
crianças  e  adolescentes,  evoluímos, paulatinamente,  para  uma  Política  Social e Criminal de 
redobrada preocupação  com  o saudável crescimento, físico, mental e emocional do  componente  
infanto-juvenil  de nossa população, preocupação que passou  a  ser,  por  comando  do  constituinte  
(art. 226 da C.R.), compartilhada  entre o Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na 
dogmática penal.
7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser 
vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da 
população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados.
No  caso  de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas 
ainda imaturas - em menor ou maior grau  -  legitima  a  proteção  penal contra todo e qualquer tipo 
de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os  riscos  imprevisíveis  sobre  
o  desenvolvimento  futuro  de sua personalidade  e  a  impossibilidade  de  dimensionar  as cicatrizes 
físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda 
não é capaz de livremente tomar.
8.  Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a aclamada aceitação social da conduta 
imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida, 
sob pena de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e diferenças socioculturais 
existentes em um país com dimensões continentais e de tornar írrita a proteção legal e constitucional 
outorgada a específicos segmentos da população.
9.  Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos  autos da Ação Penal n. 
0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca  de  Buriti  dos  Lopes/PI,  por  considerar  
que  o acórdão recorrido  contrariou  o  art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob  o  rito  do  
Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte  tese:  Para  a  caracterização  do  crime  
de  estupro  de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o  agente tenha 
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento 
da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o 
agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.”
(REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)

No citado Recurso, o eminente Ministro Rogério Schiett faz alusão ao entendimento vigente antes da alteração 
trazida pela Lei 12.015/2009, assim se pronunciando:

“ Registre-se que, ainda na vigência da alínea “a” do art. 224 do Código Penal (antes da 
entrada em vigor da Lei n. 12.015⁄09), a interpretação que vinha se firmando sobre tal 
dispositivo já era no sentido de que respondia por estupro ou por atentado violento ao pudor 
o agente que, mesmo sem violência real, e ainda que mediante anuência da vítima, mantinha 
relações sexuais (ou qualquer ato libidinoso) com menor de 14 anos.
Nesta Corte de Precedentes, o tema ensejou, no passado, interpretação oscilante nas duas Turmas 
da Terceira Seção. Em abril de 2014, a matéria foi pacificada por força do julgamento dos 
Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.152.864⁄SC, da relatoria da Ministra 
Laurita Vaz, assim ementado:
‘EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTS. 213 C.C 224, 
ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015⁄2009. 
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PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO DAS VÍTIMAS. 
IRRELEVÂNCIA. INCAPACIDADE VOLITIVA. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL 
DO MENOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME 
DAS DEMAIS TESES VEICULADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
ACOLHIDOS.
1. A literalidade da Lei Penal em vigor denota clara intenção do Legislador de proteger a liberdade 
sexual do menor de catorze anos, infligindo um dever geral de abstenção, porquanto se trata de 
pessoa que ainda não atingiu a maturidade necessária para assumir todas as consequências de suas 
ações. Não é por outra razão que o Novo Código Civil Brasileiro, aliás, considera absolutamente 
incapazes para exercer os atos da vida civil os menores de dezesseis anos, proibidos de se casarem, 
senão com autorização de seus representantes legais (art. 3.º, inciso I; e art. 1517). A Lei Penal, 
por sua vez, leva em especial consideração o incompleto desenvolvimento físico e psíquico 
do jovem menor de quatorze anos, para impor um limite objetivo para o reconhecimento da 
voluntariedade do ato sexual.
2. A presunção de violência nos crimes contra os costumes cometidos contra menores de 
14 anos, prevista na antiga redação do art. 224, alínea a, do Código Penal, possui caráter 
absoluto, pois constitui critério objetivo para se verificar a ausência de condições de 
anuir com o ato sexual. Não pode, por isso, ser relativizada diante de situações como de 
um inválido consentimento da vítima; eventual experiência sexual anterior; tampouco o 
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.
3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento “quanto a ser absoluta a presunção 
de violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos nos crimes cometidos antes 
da vigência da Lei 12.015⁄09, a obstar a pretensa relativização da violência presumida.” (HC 
105558, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22⁄05⁄2012, DJe de 12⁄06⁄2012). 
No mesmo sentido: HC 109206⁄RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
18⁄10⁄2011, DJe 16⁄11⁄2011; HC 101456, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 
09⁄03⁄2010, DJe 30⁄04⁄2010; HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 
14⁄04⁄2008, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 17⁄08⁄2001.
4. Embargos de divergência acolhidos para, afastada a relativização da presunção de violência, 
cassar o acórdão embargado e o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal 
a quo para que as demais teses veiculadas na apelação da Defesa sejam devidamente apreciadas.’ 
(EREsp n. 1.152.864⁄SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 1⁄4⁄2014, destaquei).
Antes disso, também em Embargos de Divergência em Recurso Especial, a Terceira Seção já tivera 
oportunidade de assentar a irrelevância do consentimento da vítima, para fins de caracterização 
do crime de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos:
‘PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ART. 214, C⁄C 
ART. 224, ALÍNEA A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO. NATUREZA.
I - No atentado violento ao pudor com violência presumida, a norma impõe um dever geral de 
abstenção de manter conjunção carnal com jovens que não sejam maiores de 14 anos.
II - O consentimento da vítima ou sua experiência em relação ao sexo, no caso, não têm 
relevância jurídico-penal (Precedentes do STF, da 3ª Seção, e da 5ª e 6ª Turmas e do STJ). 
Embargos de divergência desprovidos.’(EREsp. n. 762.044⁄SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 
Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14⁄4⁄2010).
Na Corte Suprema, o assunto também mereceu igual compreensão, como se percebe dos 
arestos colacionados:
‘1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua 
experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro 
praticado antes da vigência da Lei 12.015⁄2009. Precedentes.
2. [...].
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3. Ordem denegada.’ (HC n. 119.091⁄SP, Rel. Ministra Cármem Lúcia, 2ª T., DJe 18⁄12⁄2013).

‘1. A jusrisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal reafirmou o caráter absoluto 
da presunção de violência no crime de estupro contra vítima menor de catorze anos (art. 213 
c⁄c art. 224, “a”, do CP, com a redação anterior à Lei 12.015⁄2009), sendo irrelevantes, para 
tipificação do delito, o consentimento ou a compleição física da vítima. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no RHC n. 97.664⁄DF, Rel. Ministro 
Teori Zavaski, 2ª T, DJe 21⁄10⁄2013, destaquei.)

‘[...] 2. O entendimento desta Corte pacificou-se quanto a ser absoluta a presunção de 
violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos nos crimes cometidos antes 
da vigência da Lei 12.015⁄09, a obstar a pretensa relativização da violência presumida. 3. 
Não é possível qualificar a manutenção de relação sexual com criança de dez anos de idade 
como algo diferente de estupro ou entender que não seria inerente a ato da espécie a violência 
ou a ameaça por parte do algoz. 4. O aumento da pena devido à continuidade delitiva varia 
conforme o número de delitos. Na espécie, consignado nas instâncias ordinárias terem os crimes 
sido cometidos diariamente ao longo de quase dois anos, autorizada a majoração máxima. ‘ (HC 
n. 105.558⁄PR, Relatora   Min. Rosa Weber,1ª T., DJe 12⁄06⁄2012, destaquei)

Posto que semelhante posicionamento dos tribunais superiores, como dito, nem sempre se tenha 
mostrado unívoco e talvez até pudesse suscitar alguma dúvida a quem julgou a questão quando ainda 
vigente o texto do art. 224 do Código Penal – que cuidava da presunção de violência nos “crimes 
contra os costumes” – as alterações legislativas incorporadas pela Lei nº 12.015⁄09 ao TÍTULO VI – 
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, especialmente ao seu CAPÍTULO II – DOS 
CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL, do Código Penal, não mais permitem qualquer 
dúvida razoável quanto à irrelevância, para fins de aperfeiçoamento do tipo penal inscrito no art. 
217-A, caput, do Código Penal, de eventual consentimento da vítima ao ato libidinoso, sua anterior 
experiência sexual ou a existência de relacionamento amoroso entre ela e o agente.”

Assim, conquanto haja debates doutrinários sobre a questão, os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento 
no sentido de ser absoluta a presunção de violência, diante de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze) anos de 
idade.

Malgrado a tese firmada pelo STJ seja em relação ao atual art. 217-A do Código Penal, como visto, no corpo do 
Acórdão, partiu-se do pressuposto de que, mesmo antes da Lei 12.015/2009, a presunção de violência já era absoluta.

Nesse diapasão, em recente julgado que trata de crime de estupro de vulnerável antes da multicitada lei, o STJ 
manteve o seu entendimento de ser a presunção absoluta:

“(...) PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PRATICAR RELAÇÃO SEXUAL COM ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. OFENSA 
AO ART. 213 C/C O 224, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À 
LEI N. 12.015/2009).  PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.  CONSENTIMENTO 
DA VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA.  ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E NO STF. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  A Terceira Seção desta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, consolidou 
entendimento de presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 
menor de 14   anos   é absoluta, não sendo suficiente para afastá-la o consentimento da ofendida, sua 
anterior experiencia sexual ou a existência de relacionamento com o agente.
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2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 604.943/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 21/03/2017, DJe 27/03/2017)

O STF também decide do mesmo modo:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência 
das súmulas 282 e 356. 4. Indeferimento da prova testemunhal. Ausência de repercussão geral 
(Tema 424). 5. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de 
repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada 
aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. A 
jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de 
violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de 
vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência 
da Lei 12.015/2009. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 940701 AgR, Relator(a):   Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2016 PUBLIC 12-04-
2016) – grifos deste Relator.

Decerto, se discute sobre o critério exclusivamente etário escolhido pelo legislador ao tornar vulneráveis pessoas 
menores de 14 (quatorze) anos de idade e, portanto, presumir de forma absoluta a existência da violência.

Ocorre que a intenção do legislador ao instituir a vulnerabilidade ao menores de 14 (quatorze) anos de forma 
expressa não pode ter outra interpretação, senão a de admitir que, até esta idade, o indivíduo não tem maturidade sexual 
para escolher se quer, ou não, manter relações sexuais.

Como visto, a Lei 12.015/2009, malgrado tenha trazido alterações substanciais no Código Penal, não inovou 
quando previu o limite de 14 (quatorze) anos como marco etário para se consentir validamente com uma relação sexual. 
Aliás, a Exposição de Motivos da citada Lei considerou outros atos normativos como parâmetros para a escolha da idade 
de 14 (quatorze) anos, senão vejamos:

“(...) Esclareça-se que, em se tratando de crianças e adolescentes na faixa etária referida, sujeitos da 
proteção especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da Organização das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, não há situação admitida de compatibilidade 
ente o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual. Afastar ou minimizar tal situação seria 
exacerbar a vulnerabilidade, numa negativa de seus direitos fundamentais. Não é demais lembrar que, 
para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até a idade de 18 anos. Entretanto, a considerar o 
gradual desenvolvimento, respeita-se certa liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18 anos. “(Exposição 
de motivos extraída do site da Câmara de Deputados - http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
lei/2009/lei-12015-7-agosto-2009-590268-exposicaodemotivos-149280-pl.html)

Frise-se que a lei em comento foi fruto de discussões travadas no curso de um Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito que visada apurar, exatamente, situações de violência e redes de exploração sexual de crianças e de adolescentes 
no Brasil, colocando fim a qualquer dúvida sobre a natureza da presunção de violência quando o crime é cometido contra 
menores de 14 (quatorze) anos de idade.

Ora, quis o legislador considerar como vulneráveis, para efeitos do crime de estupro, os menores de 14 (quatorze) 
anos de idade. O STJ, responsável por uniformizar a interpretação de lei federal, em recurso especial representativo de 
controvérsia, firmou entendimento de que se presume a violência, se o crime é cometido contra menores de 14 (quatorze) 
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anos. O STF, por sua vez, guardião por excelência da Constituição Federal e de todos os valores nela insculpidos, também 
possui o mesmo entendimento pacificado.

Feitas estas considerações, entendo que decidir de forma contrária e relativizar a violência em tais hipóteses seria 
uma afronta à vontade do Legislativo, já corroborada por ambos os Tribunais Superiores pátrios, não se olvidando, destarte, 
da importância das discussões doutrinárias, inclusive sobre o tema.

O professor Rogério Grecco faz uma análise acertada sobre a escolha do critério etário escolhido pelo legislador, 
elucidando que, em diversos dispositivos do Código Penal foram fixadas idades como parâmetros, não havendo maiores 
debates sobre a incidência destas normas (Ex. art. 61, II, h, art. 117, ambos do CP).

A pretendida relativização do critério etário escolhido pelo legislador para o crime de estupro, a juízo deste Relator, 
parece, assim, ser uma forma de julgar a vítima, de revitimizá-la, analisando o seu comportamento pretérito e suas eventuais 
experiências sexuais, como se tais elementos pudessem afastar a sua impossibilidade de consentir para o ato.

Sobre o tema, ensina o citado professor Rogério Grecco:

“Assim, não se justificavam as decisões dos Tribunais que queriam destruir a natureza desse dado 
objetivo, a fim de criar outro, subjetivo. Infelizmente, deixavam de lado a política criminal adotada 
pela legislação penal e criavam suas próprias políticas. Não conseguiam entender, permissa venia, 
que a lei penal havia determinado, de forma objetiva e absoluta, que uma criança ou mesmo um 
adolescente menor de 14 (quatorze) anos, por mais quer tivesse uma vida desregrada sexualmente, não 
era suficientemente desenvolvido para decidir sobre seus atos sexuais. Sua personalidade ainda estava 
em formação. Seus conceitos e opiniões não haviam, ainda se consolidado.” (in Curso de Direito 
Penal: Parte Especial, volume III.- 10 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 532)

Este Relator, aliás, em reiterados julgamentos de Apelação, sempre teve o entendimento no sentido aqui acatado, 
conforme pode se ver dos seguintes julgados: Apelação nº. 0379523-53.2012.8.05.0001, Segunda Camara Criminal 
– Segunda Turma, Publicado em: 17/06/2016; Apelação nº. 0009150-14.2014.8.05.0191, Primeira Câmara Criminal 
– Primeira Turma, Publicado em: 07/10/2015; Apelação nº. 0000024-56.2005.8.05.0222, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Publicado em: 02/10/2014.

Esta Seção Criminal, por sua vez, em Embargos Infringentes de Relatoria do eminente Desembargador Aliomar 
Silva Britto, por maioria, também já decidiu nesses termos:

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES.   ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 
217-A, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ERRO DE TIPO. 
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO.  
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IN CASU, 
VULNERABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES.  SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A 
CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS 
INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS” (TJBA, Embargos Infringentes e de 
Nulidade,Número do Processo: 0010302-43.2011.8.05.0146, Relator(a): Aliomar Silva Britto, 
Seção Criminal, Publicado em: 14/10/2015)

Por tais motivos, alicerçado no texto expresso da lei, no entendimento dos Tribunais Superiores pátrios e no que 
já vem sendo adotado por este Relator, concluo que se presume, de forma absoluta, a existência de violência quando se 
mantém relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso com menores de 14 (quatorze) anos de idade.

3. Inexistência de provas de autoria:
Pretende o Embargante que seja mantida a sentença absolutória, acatando-se, por conseguinte, o entendimento do 

nobre Relator originário, que, após debater que não existiam provas suficientes a ensejar uma condenação, concluiu, em 
verdade, pela ausência de materialidade delitiva, face à debatida relatividade da presunção de violência.
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Passa-se, assim, à análise das provas e dos elementos indiciários colhidos no curso da persecução penal.
O Inquérito Policial foi instaurado por portaria, após notícia do Conselho Tutelar de que, compareceram ao 

órgão, a vítima e a sua genitora, acusando Gilmar Sodré de ter “abusado sexualmente” de Fernanda Faustino dos Santos, à 
época menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Oferecida a Denúncia, imputando ao ora Embargante a prática do crime previsto no art. 213 c/c 224, alínea ‘a’ 
do CP (repise-se que o crime teria sido cometido em 2007), no curso da instrução, foi realizada audiência de instrução 
em 16/07/2015, na qual foram ouvidas a vítima, a sua genitora e a sua tia, além de interrogado o réu, tendo sido o 
interrogatório e as declarações gravadas em meio audiovisual, cuja mídia encontra-se acostada às fls.83.

Vejamos as declarações da vítima:

“fui vítima de abuso sexual perpetrado por Gilmar Chaves Sodre; ele disse que ia me levar pra conversar, 
que ia namorar comigo e me levou pra passear; eu acabei entrando no carro; a esposa do meu tio tinha 
amizade com ele e disse que era pra mim ir; eu entrei no carro e ele disse pra eu deitar pra ninguém me 
ver; eu fiquei deitada e ele cobriu meu rosto com um pano pra ninguém me ver; e nisso, quando chegou 
nesse lugar, ele pediu pra mim sair; e quando eu sai, ele disse que ia conversar comigo; eu entrei nesse 
lugar e pensei que fosse o hotel dele; que não tinha relacionamento com ele; que já havia conversado 
com ele; daí ele me pediu para entrar e eu entrei; no motel, ele ficou conversando e sabia tudo da minha 
vida; disse que queria me dar uma casa; entramos mo motel; eu pensei em ir porque eu queria levar 
minha mãe, porque ela sofria com meu padrasto e eu pensei nisso; ele disse que ia me dar uma casa, 
já que ele era candidato a vereador; chegando lá, ele conversou e a esposa do meu tio ficava ligando e 
ele não deixou eu atender o telefone; eu disse que queria ir embora e ele disse que não ia pagar o motel 
só pra conversar e que queria algo mais; ele disse que eu não era mais moça, mas eu disse que era; ele 
não chegou a me ameaçar, mas disse que não ia sair dali sem fazer nada comigo e me mandou deitar; 
tive relação sexual com ele no motel e só foi essa vez; depois, ele me deixou onde estava a cunhada de 
minha mãe; foi minha primeira relação sexual; o fato chegou ao conhecimento de minha genitora, pois 
ele mesmo contou o fato numa roda de amigos; nós já conversávamos e ele dizia que queria namorar 
comigo e eu já estava gostando dele; um rapaz que ouviu a conversa (contada pelo réu) chegou até a 
mim e perguntou se eu tive algo com ele, pois ele já era acostumado a fazer isso com outras meninas; 
eu disse que sim e aí ele contou pra minha mãe; minha mãe chamou ele e ele disse que teve, mas disse 
pra não levar adiante, que não ia resolver nada e que ia dar cesta básica a minha mãe; depois disso, 
ele chegou a me procurar, dizendo que queria me tirar de lá, pois o bairro todo estava falando de mim; 
tanto é que ele tinha um caso com uma menina e ela me agrediu na escola, porque ela disse que se eu 
contasse a verdade, ela ia acabar comigo; eu fui agredida, humilhada na escola (a vítima chora, nesse 
momento); ele disse que ia embora dali para me assumir como mulher; eu disse que aceitava, porque 
queria uma vida melhor com minha mãe; antes de ele ter me levado para o motel, ele queria que eu 
fosse morar com ele; depois, ele não quis mais; ele deu em cima de mim e eu cheguei a gostar dele (...) 
a esposa do meu tio sabia de tudo e ele chegou até ela pra dizer que era a fim de mim e ela contou 
pra mim; ele era velho, bem mais velho que eu, acho que tinha uns 40 anos; a esposa do meu tio que 
me apresentou a ele e eu já o conhecia de vista no bairro; ele sabia que eu era menor de 14 anos, pois 
eu disse a ele; hoje, não tenho e nem quero contato com ele; fiz exame de corpo delito; conheci outras 
meninas menores que saiam com ele, pois o fato saiu no jornal e os pais das outras meninas foram até 
a minha casa conversar com minha mãe.”

Às perguntas da Juíza, respondeu que: “minha tia morava no mesmo quintal; meu pai não mora comigo e eu moro 
com meu padrasto; minha mãe era e ainda é doméstica; eu não pedi para minha tia ligar para Gilmar; não sou brigada com 
minha tia e nem tenho problemas com ela (...) não tinha problemas com meu padrasto e Gilmar quem saiu com essa conversa; 
quando minha mãe chamou ele pra conversar, ele logo disse que quem fez alguma coisa comigo foi meu padrasto.”
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Em audiência e diante da vítima, a Juíza leu as declarações prestadas pela tia desta, confrontando as versões das 
duas. Como a audiência foi gravada em meio audiovisual, resta evidente que a forma como a Juíza se referia à vítima a 
intimidou. Aliás, o representante do Ministério Público, inclusive, intercedeu assim que a vítima entrou em prantos, 
diante da narrativa da Magistrada, dizendo: “doutora, com todo respeito, ela é vítima e não ré; ela está sendo tratada como ré; 
o réu é um vereador, pessoa pública (...) a gente não pode tratar a vítima desse jeito; o tom de voz de V. Exa não condiz com o 
respeito que ela merece (...) a gente está aqui para ouvir a vítima e ela está contando os fatos (...)” (palavras do Promotor de 
Justiça). Enquanto isso, a vítima chorava bastante, mostrando-se absolutamente constrangida. Aliás, posso até dizer que é 
constrangedor ouvir a mídia, ver o choro da vítima e a sua total revitimização pelo Estado-Juiz, como, aliás, bem pontuou 
a nobre Relatora responsável em lavrar o Acórdão condenatório.

Ainda sobre as provas, sobrelevo que, diante dos Conselheiros Tutelares, as declarações da vítima são uníssonas 
e sem divergências que possam macular a sua versão (fls. 06/07). Assim também o são as declarações prestadas diante da 
Autoridade Policial (fls. 11/12).

Obviamente, como alude o Embargante, há pequenas divergências entre as declarações da menor, mas que, além 
de serem acidentais e não interferirem nos fatos delitivos em si, podem ser facilmente justificadas por dois fatores, quais 
sejam: natural constrangimento da vítima em relatar crimes deste jaez e grande elastério temporal entre as declarações.

Ora, sabemos que ainda hoje vivemos em uma sociedade onde o status dignitatis da mulher ainda se encontra 
pautado por discursos patriarcais, dos quais se depreende que, antes de se julgar o estuprador, a vítima também é julgada, não 
sendo, assim, de se estranhar a posição adotada na peça recursal que ora se aprecia. Com efeito, dados do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), coletados há cerca de 02 (dois) anos, indicavam que 58,5% (cinquenta e oito vírgula cinco 
por cento) dos entrevistados adotavam a ideia de que “se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros.” 
(fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php? option=com_content&view=article&id=21971&catid=10&Itemid=9)

Nesse linha de raciocínio, cito trecho de acórdão do STF, que recebeu denúncia de incitação ao crime de estupro 
em desfavor de um parlamentar:

“ (...) 11. O desprezo demonstrado pelo bem jurídico protegido (dignidade sexual) reforça e incentiva 
a perpetuação dos traços de uma cultura que ainda subjuga a mulher, com potencial de instigar 
variados grupos a lançarem sobre a própria vítima a culpa por ser alvo de criminosos sexuais, deixando, 
a depender da situação, de reprovar a violação sexual, como seria exigível mercê da expectativa 
normativa.” (Inq 3932, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 08-09-2016 PUBLIC 09-09-2016)

Ademais, o crime ocorreu em 08/10/2007. A audiência na qual a vítima foi ouvida ocorreu somente em 16/07/2015, 
havendo, portanto, um longo período entre a agressão e as declarações judiciais, sendo natural que pequenos detalhes 
fossem esquecidos e outros, até, acrescidos. E repise-se que nenhum desses “detalhes” tem o condão de descredibilizar a 
palavra da vítima.

Nesse diapasão, registre-se que é entendimento pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátrias, que, 
em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, dada à situação de clandestinidade 
que, em geral, circunda esses delitos.

Por outro lado, a única testemunha que podia relatar algo sobre os fatos, a tia da vítima, Karla Cristina Alves 
Novais, ouvida em juízo, disse o seguinte:

“que não sabia dizer se a vítima havia mantido relação sexual com o Acusado; que foi para o centro da 
Cidade com seu filho; que Fernanda pediu para ir com ela; que, chegando no Centro, Fernanda pediu 
o seu telefone celular para ligar para Gilmar; que não intermediou nenhum encontro da vítima com 
o Réu; que, no dia dos fatos, Fernanda ligou para Gilmar e os dois saíram, mas não sabe dizer para 
onde foram e o que aconteceu; que Fernanda lhe contou que teria ido a um Motel perto com Gilmar; 
que presenciou um encontro do Réu com a vítima em local próximo à Igreja; que Fernanda entrou no 
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carro onde estava o Acusado e saiu com ele; que, naquele mesmo dia, Fernanda disse que teria ido ao 
motel com Gilmar; que morava em uma casa no mesmo terreno em que ficava a casa de Fernanda; 
que sua mãe era enfermeira e que sempre tinha remédio de verme em sua casa; que Fernanda lhe 
pediu remédio de verme dizendo que estava com verme; que Fernanda contou os fatos para a vizinha 
e esta contou ao seu marido, que, por sua vez, contou à mãe da vítima; que, depois dos fatos, a mãe da 
vítima a mandou sair da casa onde morava, porque achou que estava ”alcovitando tudo”; que, no dia 
dos fatos, foi junto com seu filho e Fernanda ao centro da Cidade buscar um aparelho de nebulização 
com o Réu, mas este não estava na livraria; que não contou à mãe de Fernanda o que aconteceu no 
mesmo dia dos fatos, somente depois; que Fernanda só lhe contou que foi com o Réu a um local perto da 
rodoviária, todavia, não lhe contou o que aconteceu; que a mãe de Fernanda costumava ser agredida 
pelo marido Sérgio (mídia à fl. 83). (declarações extraídas do voto da Relatora, após ter sido 
ouvida a mídia).

Ouvindo a mídia, verifico que há pequenas divergências nas declarações prestadas pela tia da vítima que, aliás, 
em várias respostas, diz que não sabia, nunca ouviu falar, não viu, etc. Inclusive, há divergências até significativas, como 
a em relação ao remédio abortivo que ela teria dado à menor, se comparadas as suas declarações com as prestadas na fase 
policial. É que, na fase inquisitiva, ela afirmou o seguinte: “que disse a Fernanda que uma menina da rua tomava remédio 
de verme para abortar e então Fernanda pediu a declarante este remédio; que já tinha remédio de verme em sua casa e 
então entregou a Fernanda.” (fls. 17)

Imperioso registrar que a tia da vítima prestou declarações na delegacia no dia 06/12/2007 (fls. 16/18), oportunidade 
em que confirmou que viu Fernanda entrar no carro do Embargante, nas circunstâncias narradas na acusação e de forma 
semelhante à narrada por ela mesma, em juízo.

Ocorre que, em 27/12/2007, ela voltou a Delegacia, dizendo que, na oportunidade anterior, não havia prestado 
declarações espontaneamente e que, mesmo estando apenas na presença da Delegada na ocasião, esta “forçou a depoente 
a confirmar as declarações de FERNANDA”, negando, peremptoriamente, que Fernanda tenha entrado no carro do 
acusado e saído com ele. Nesta segunda vez em que prestou declarações, apresentou versão semelhante à do Embargante: 
de que Fernanda é abusada sexualmente pelo padrasto, que este agride a genitora da vítima e que pressionou Fernanda a 
acusar o réu, pois queria “tirar dinheiro” dele (fls. 49/50).

Assim, a análise que se pode fazer das declarações da tia da vítima, seja nesse segundo momento diante da 
autoridade policial e até mesmo em juízo, ao negar conhecer diversos fatos e circunstâncias, é de que ela parecia pretender 
escusar-se de eventuais julgamentos, por saber que a vítima se encontrava com o Embargante, mesmo sendo conhecedora 
da menoridade da sua sobrinha.

Ainda em juízo, foi ouvida a genitora da vítima, que apresentou versão que converge com a relatada pela sua filha, 
muito embora também haja pequenas incongruências, que, entretanto, não maculam as suas declarações:

“ que já conhecia o Réu; que soube dos fatos pelos vizinhos; que percebeu que sua filha estava com um 
comportamento estranho, com insônia, violenta; que, quando ficou sabendo dos fatos, no outro dia, 
viu Gilmar passando de carro e o chamou; que, na sua casa, estavam sua mãe, sua irmã e que chamou 
o Réu para conversarem; que o Acusado negou tudo e disse que Fernanda gostava dele e que tudo era 
ilusão; que a sua cunhada Karla levou sua filha para o centro da Cidade e que o réu as esperava na 
Catedral; que Fernanda disse que não sabia que o Réu a levaria para um motel e que, chegando lá, 
por medo, cedeu; que conhece Gilmar há muitos anos e que ele sempre andava pelo Bairro em que 
morava; que Gilmar se aproximou de sua filha através de sua cunhada Karla; que, quando soube dos 
fatos, procurou denunciá-los à Polícia; que ficou sabendo, por alto, que sua filha havia ficado grávida, 
mas não tem certeza; que, antes dos fatos, nunca tinha visto sua filha com o Réu; que o Acusado nunca 
confessou e disse apenas que queria coisa séria com sua filha e que iria alugar uma casa para ambos 
morarem; que ficou sabendo que ele teria alugado uma casa em Itabuna e que sua filha iria fugir com 
ele; que, à época, trancou a matrícula da sua filha na escola, pois ficou assustada com o que estava 
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acontecendo; que apareceram pessoas na escola com papéis, procurando por Fernanda; que precisou 
procurar ajuda de psicólogo, tendo em vista o comportamento estranho da sua filha; que, depois dos 
fatos, surgiu uma conversa de que seu marido Sérgio dava em cima de Fernanda; que mandaram sua 
filha dizer isso, mas que era conversa; que Fernanda disse que foi seu irmão quem havia mandado ela 
dizer isso; que seu irmão e sua cunhada estavam envolvidos juntos com Gilmar; que seu marido Sérgio 
lhe batia muito, mas não brigam mais; que Fernanda presenciava quando seu marido lhe batia; que, 
à época dos fatos, Fernanda não tinha namorado; que foi sua cunhada quem apresentou Gilmar à 
sua filha; que seus vizinhos lhe contaram que Fernanda havia tomado remédio para abortar; que, na 
escola, por motivos de ciúmes de Gilmar, uma menina deu uns tapas em Fernanda (mídia à fl. 83). 
(declarações extraídas do voto da Relatora, após ter sido ouvida a mídia).

O Embargante, nas duas fases da persecução penal, de forma consentânea, negou as acusações, afirmando, em 
juízo, o seguinte:

“que vieram me contar sobre os fatos; eu morava no bairro dela e tinha amizade com todos ali (...) 
eu não tinha envolvimento nenhum e nenhum vínculo de amizade com ela; ninguém nunca me viu 
conversando com ela; eu acho que há um jogo de interesses, com algumas pessoas interessadas em me 
prejudicar e aí surgiu essa conversa de que ela saiu comigo; todo mundo sabe que ela saia com um 
rapaz do ônibus, todo mundo sabe e fala que ela tinha caso com o padrasto dela (...) nunca tive nada 
com essa menina; no dia dos fatos, não estive na catedral e Fernanda não entrou em meu carro; eu nem 
tinha carro no dia; eu vendi o carro dois ou três dias antes; eu estava andando no carro da Câmara, 
que tem motorista; ninguém da família me procurou, mas eu passando a mãe dela me perguntou se 
eu tinha algo com Fernanda e eu disse que não; acho que tudo isso foi por dinheiro e eu soube que o 
padrasto dela queria dinheiro; disse que pagaram ao jornal ‘A região’, que colocou uma página inteira 
sobre essa matéria; nunca fui preso e nem processado; nunca namorei com meninas menores de 18 
anos; no dia e horário dos fatos, não lembro onde eu estava, porque tem muito tempo já, mas acho que 
estava indo para a Câmara; sobre os cinquenta reais, dei uma caixa de cerveja para uma aniversário e 
não tinha nada desses fatos; nunca procurei a família oferecendo nada e nem mandei procurar; nunca 
me encontrei intimamente com Fernanda; não me lembro se ela já me ligou, até porque recebo mais de 
500 ligações por dia; não procurei Fernanda depois dos fatos; a tia de Fernanda comprava na livraria 
que eu tenho no centro da cidade e a mãe de Fernanda que me falou sobre o nebulizador e eu disse que 
tinha e que daria, mas isso não tem vínculo algum com esses fatos; nunca perguntei à tia de Fernanda 
sobre ela; não lembro se fui ameaçado pelo padrasto de Fernanda; eu soube que o padrasto de Fernanda 
queria que desse queixa dele, pois queria dinheiro, ser indenizado.”

O “laudo de exame de estupro” colacionado às fls. 26, por sua vez, constatou rotura antiga de hímen, fato que, se 
isoladamente não é suficiente para albergar uma condenação, mostra-se relevante por estar em consonância com a palavra 
da vítima, da sua genitora e da sua tia.

O que concluo, após uma análise minuciosa das provas coligidas aos autos, é que o ora Embargante, de forma ardil 
e sabendo da idade da vítima e da sua situação de vulnerabilidade social, prometendo-lhe uma vida melhor e com mais 
oportunidades, a convenceu a, com ele, ter conjunção carnal.

A sua negativa de autoria é versão isolada nos autos, posto que, inobstante a tia da vítima, em uma de suas 
declarações, ter negado os fatos aqui apurados, esta apresentou outra versão em juízo, agora sob o crivo do contraditório e 
da ampla defesa, afirmando que viu a menor entrando em seu carro, o que está em congruência com os relatos da vítima.

Ressalto que, ainda que seja verdade que o réu pretendia manter relação afetiva com a vítima, que tenha alugado 
casa, que a vítima tenha programado fugir com ele, que ela tenha tido outros namorados, que a sua genitora tenha 
aceitado qualquer vantagem para não prosseguir nas acusações, que ela mantinha caso com o seu padrasto, nada disso 
importa para desconfigurar o delito sub judice, pois entendo estar comprovada a existência de conjunção carnal entre a 
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vítima e o Embargante, que se aproveitou, não apenas da sua situação de vulnerabilidade decorrente da idade, mas de sua 
vulnerabilidade social.

Nessa linha de raciocínio e, para finalizar, transcrevo trecho do Acórdão condenatório, com o qual concordo em 
sua integralidade:

“No caso dos autos, a reprodução da mídia audiovisual revela toda a trama delitiva: o interesse do 
Acusado pela vítima – à época, com apenas 13 (treze) anos – e o interesse da tia em intermediar o 
encontro, com o claro objetivo de obter algumas vantagens. As declarações e depoimentos colhidos 
na audiência de instrução revelam, ainda, o contexto familiar no qual estava inserido a vítima, 
presenciando, constantemente, sua mãe ser agredida pelo padrasto e, diante de tal situação, 
vislumbrando a melhora de vida oferecida pelo Denunciado – o que possibilitaria livrar sua genitora 
de tanto sofrimento – aceitou ir com ele ao Motel, local onde mantiveram relação sexual. Ainda que 
transcorridos 08 (oito) anos da data dos fatos, a ofendida, em seu relato, expressa toda a sua emoção, 
a esperança diante da proposta do Acusado de alugar uma casa, onde imaginou ir morar com sua mãe 
e livrá-la do sofrimento. As declarações da genitora corroboram o que foi dito pela vítima – confirma 
que costumava ser espancada por seu companheiro e que tais agressões eram presenciadas pela menina – 
deixando transparecer um imenso constrangimento – o que se vê na expressão de seu rosto. Já a tia, em 
sua oitiva, embora buscando, a todo tempo, disfarçar seu envolvimento com os fatos, disse o suficiente 
para descortinar o contexto em que ocorreu o delito: que conhecia o Acusado; que pretendia ir buscar, 
com ele, um aparelho de nebulização para seu filho; que a menina estava em sua companhia, no centro 
da Cidade, quando entrou no carro e saiu com o Acusado; que a vítima usou seu telefone celular para 
ligar para o Acusado; e que não contou à mãe da menina sobre o interesse do Denunciado, muito 
menos sobre o encontro dos dois. “

4. Medida Cautelar Incidental em apenso (nº. 0013757-90.2016.8.05.0000):
Por derradeiro, insta asseverar que, após a interposição dos presentes Embargos, foi proposta uma Medida Cautelar 

Incidental que objetivava a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, diante da condenação imposta nesta segunda 
instância e diante da circunstância de ser o Embargante vereador municipal, requerendo que ficasse, assim, obstada a sua 
inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº. 64/90, art. 1º, inciso I, alínea ‘e’.

O ilustre Desembargador responsável em apreciar o pedido, Pedro Augusto Costa Guerra, deferiu o pedido 
liminar, atribuindo efeito suspensivo aos Embargos.

Retornando-me ambos os processos conclusos para apreciação, proferi voto neste recurso de Embargos, que, 
julgado não acolhido por este órgão julgador, torna sem objeto a pretensão veiculada na medida cautelar, vez que os recursos 
a partir deste momento cabíveis, além de não terem, em regra, efeito suspensivo, terão suas análises de admissibilidade 
realizadas oportunamente.

Diante das razões esposadas, voto no sentido de que sejam os presentes Embargos Infringentes parcialmente 
conhecidos e, na parte conhecida, voto pelo seu não acolhimento, devendo ser mantido o Acórdão condenatório de fls. 
169/180, além de considerar prejudicada a pretensão veiculada na cautelar em apenso, na forma retromencionada.

Extraia-se cópia deste Acórdão, junte-se aos autos da Medida cautelar de nº 0013757-90.2016.8.05.0000 e, após 
as providências de praxe, dê-se baixa.”

Ex positis, acolhe esta Seção Criminal, julgamento por maioria, o voto através do qual se CONHECE EM PARTE 
DOS EMBARGOS INFRINGENTES E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO OS ACOLHE, JULGANDO, NA 
OPORTUNIDADE, PREJUDICADA A PRETENSÃO VEICULADA NA MEDIDA CAUTELAR EM APENSO.”





JU
RI

SP
RU

D
ÊN

C
IA

 C
ÍV

IL



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

264

TJBA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0022556-93.2014.8.05.0000, TRIBUNAL 
PLENO, RELATOR (A): DESª. DINALVA GOMES LARANJEIRA, JULGADO EM 24/05/2017

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART.10 DA LEI N.º 9.868. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS 
IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 
DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE ESTADUAL REJEITADA. TÉCNICA 
DE REMISSÃO NORMATIVA DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
BAIANA. LIMINAR. PAGAMENTO ANTECIPADO DA EXAÇÃO PARA O 
MOMENTO DE CELEBRAÇÃO DO PACTO DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA. ART.150, §7º DA CF. APARENTE INAPLICABILIDADE A IMPOSTOS 
DE CARÁTER MONOFÁSICO. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULOS À DEFINIÇÃO DO 
FATO GERADOR DO ITIV. TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL EM CARTÓRIO DE 
REGISTRO. POSSÍVEL ILICITUDE DA COBRANÇA ÀS INCORPORADORAS 
IMOBILIÁRIAS ANTES DA OCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO FENOMÊNICA 
IMPONÍVEL. RELEVÂNCIA DA TESE MINISTERIAL QUANTO À INVALIDADE 
DO CRITÉRIO DE PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS, COM LASTRO NO 
VALOR VENAL E NA ÁREA DO BEM. SÚMULA Nº 656 DO STF. PLAUSIBILIDADE 
DO ILEGAL TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO AOS SERVIDORES 
SOTEROPOLITANOS, EM RELAÇÃO À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEROSSÍMIL 
OFENSA AO ART. 150, II DA CARTA DE REPÚBLICA E AO PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA. CONFIGURAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 
MORA.  MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE, COM EFEITOS EX NUNC 
E NÃO REPRISTINATÓRIOS.
1. Da Preliminar de Usurpação de Competência do STF. Suposta ausência de ofensa 
direta à Carta Baiana. A despeito das argumentações da Câmara de Vereadores e do 
Município de Salvador, o art.149 da Carta Estadual adotou a técnica de remissão normativa, 
incorporando todas as diretrizes e regramentos preceituados na Lei Maior da República ao 
sistema tributário estadual. Extrai-se, portanto, que a predita norma de controle detém a 
necessária parametricidade, para autorizar o processamento e julgamento desta Ação Direta 
de Inconstitucionalidade pelo Plenário deste Tribunal de Justiça. Rejeição.
2. Ao compulsar o feito, sob um juízo de cognição sumária, vislumbro configurados os 
requisitos aptos à concessão da medida cautelar, para suspender, ex nunc, os efeitos do art.118, 
I, art. 119, parágrafo único, art. 122, §1º, I e art.125 da Lei Municipal n°7.186/2006, e, por 
arrastamento, do art. 3º, I (apenas o trecho “inclusive para entrega futura”) e VII, art.8º, I, 
parágrafo único c/c I, II e III, art.9º, II c/c parágrafo único, art.14, §1º, §3º, I, art.15, caput 
c/c parágrafo único e art. 21, caput, §§1º, 2º, 3º e 4º do Decreto n.º 24.058/2013, diante 
do art.149 da Carta Baiana, até o deslinde desta ação. Dá-se, ao art.122, I do CTRMS, 
interpretação conforme à constituição, para excluir, de sua incidência, o uso da expressão 
“antecipadamente” como autorizativo de cobrança precipitada do ITIV, sobre os contratos 
de promessa de compra e venda.
3. In casu, sob um juízo sumário, vislumbro a relevância das alegações do Procurador Geral 
de Justiça, diante da aparente inconstitucionalidade da adoção do sistema de antecipação 
tributária imprópria do ITIV (art.122, I, §1º, I do CTRMS), por ocasião da celebração do 
contrato de promessa de compra e venda, porquanto o fato gerador apenas se implemente 
com a efetiva transcrição da alienação do bem no pertinente Registro Imobiliário. Inteligência 
do art.1.227 do CC/02.
4. Isto porque, entrevejo, por ora, a plausibilidade do direito alegado pelo Requerente, eis 
que inaplicável, ao ITIV, a substituição tributária progressiva inserta no art.150, §7º da 
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CF/88, já que essa sistemática aparenta se destina à antecipação da cobrança de impostos 
plurisfásicos, que estejam inseridos em uma cadeia produtiva multifacetada, considerada a 
dificuldade ínsita à individualização do exato momento do fato gerador e de seu contribuinte, 
forçando que a Fazenda presuma a sua ocorrência futura, para fins arrecadatórios.
5. A esta excepcionalidade, todavia, não vislumbro, neste estágio processual, perfilhar-se o 
imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis, cujo fato imponível se configura em 
ato único e indivisível, com sujeito passivo e base de cálculo de fácil identificação, uma vez 
que a aquisição de propriedade real se opera, tão logo, haja transcrição do título alienativo 
no registro.
6. Justamente por tais fundamentos, vislumbro o fumus boni iuris da argumentação 
Ministerial, relacionada à provável invalidade do recolhimento precipitado do ITIV, pelas 
Incorporadoras Imobiliárias, como substituta tributária de todas as unidades para entrega 
futura (por vezes, sequer construídas), tanto por ser imprópria a antecipação da cobrança de 
tal imposto, como por essas não participarem da situação fenomênica una, que configura 
o fato gerador : transcrição do contrato de compra e venda em registro imobiliário. O 
periculum in mora também se verifica, no particular, em face da grave crise que atinge o país, 
de modo que a indevida exigência precipitada do ITIV ensejaria grande impacto financeiro 
ao contribuinte, agravando a estagnação da economia local e desaquecendo, ainda mais, o 
já debilitado mercado imobiliário.
7. Ademais, à primeira vista, extrai-se a verossimilhança da tese de inconstitucionalidade 
da progressividade de alíquotas do ITIV (art.118 do CTRMS e art.8º do Decreto 
nº24.058/2013), porquanto tenha assim estabelecido: a) 01%, para transmissões de imóveis 
residenciais populares (com valor venal de até R$44.996,73 e área privativa de até 39,56 
m²), e; b) 03%, para as demais alienações de bens e direitos reais.
8. Com efeito, a probabilidade do direito aduzido pelo Procurador Geral de Justiça encontra 
amplo respaldo no nosso Ordenamento Jurídico, tanto pelo fato de a Carta Magna ter 
restringido a progressividade de alíquotas ao IPTU (art.156, §1º, I e II e art.182, §4º, 
II), tanto pelos ditames da Súmula n.º656 do STF (“É inconstitucional a lei que estabelece 
alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base 
no valor venal do imóvel”).
9. Destarte, num prisma perfunctório da questão ora posta, revela-se inválido o critério de 
escalonamento de alíquotas do ITIV com base no valor venal, ainda que transmudado de 
isenção parcial, porquanto tenha o STF decidido pela inconstitucionalidade da cobrança 
progressiva de impostos reais, “estabelecida mediante a concessão de isenções parciais, variáveis 
conforme o valor venal do imóvel”, vide AI n.º456513.
10. Todavia, considerando que as normas impugnadas estatuíram o percentual geral de 
03% a ser recolhido, extrai-se, nesta fase preambular, ser ilegítima a alíquota diferenciada 
de 01%, porquanto lastreada no valor venal do bem. Destarte, ante a verossimilhança da 
invalidade da diferenciação de alíquota pelo preço do imóvel, não há como se perpetuar o 
índice de 01% como pretendido pelo Requerente, já que, por ora, deve preponderar aquele 
indistintamente aplicável a todas as alienações de direitos reais (03%).
11. Noutra senda, o art.126 da Lei Orgânica de Salvador – regra não objetada nesta lide, 
mas que o requerido cita como instituidora da isenção do ITBI aos agentes públicos – não 
é auto-aplicável, uma vez que apenas assegure a futura edição de lei que venha a instituir, 
efetivamente, tal benefício fiscal. Destarte, infere-se a pertinência de se discutir, nesta ADIN, 
o art.125 da Lei n.º7.186/2006 e art.21, caput e §§1º a 3º do Decreto n.º24.058/2013, 
por terem estatuído, concretamente, tal direito em prol dos servidores da Capital, que, até 
então, não era exequível pela mera alusão na L.O.M.S.
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12. Outrossim, mediante uma análise perfunctória, constato a verossimilhança da invalidade 
do art. 125 do CRTMS e, por arrastamento, do art.21, caput, §§1º a 4º do Decreto n.º 
24.058/2013, uma vez que a isenção de ITIV aos agentes públicos soteropolitanos ou seus 
cônjuges aparenta confrontar a literalidade do art.150, §7º da Constituição Federal, que 
veda, aos Municípios, “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos”.
13. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE, PARA SUSPENDER, EX NUNC, 
OS EFEITOS DO ART.118, I, ART.119, PARÁGRAFO ÚNICO, ART.122, §1º, I E 
ART.125 DA LEI MUNICIPAL N.º7.186/2009 E, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 
3º, I (APENAS QUANTO À PARTE “INCLUSIVE PARA ENTREGA FUTURA”) E 
VII, ART.8º, I, PARÁGRAFO ÚNICO C/C I, II E III, ART.9º II C/C PARÁGRAFO 
ÚNICO, ART.14, §1º, §3º, I, ART.15, CAPUT C/C PARÁGRAFO ÚNICO  E 
ART. 21, CAPUT, §§1º, 2º, 3º E 4º DO DECRETO N.º 24.058/2013, DANDO 
INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART.122, I DO CTRMS, PARA EXCLUIR A 
SUA INCIDÊNCIA SOBRE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 
SEM REPRISTINAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DO ITIV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores 
integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a 
preliminar suscitada e, por maioria, DEFERIR, EM PARTE, A MEDIDA CAUTELAR requerida no bojo da ação 
direta de inconstitucionalidade, para, com base no art.10º da Lei n.º9.868/99 e reconhecendo a configuração do fumus 
boni iuris e o periculum in mora, suspender os efeitos do art. 118, I, art.119, parágrafo único, art. 122, §1º, I e art.125 
da Lei Municipal n°7.186/2006 e, por arrastamento, do art. 3º, I (apenas quanto ao trecho “inclusive para entrega 
futura”) e VII, art.8º, I, parágrafo único c/c I, II e III, art.9º, II c/c parágrafo único, art.14, §1º, §3º, I, II, art.15, 
caput c/c parágrafo único e art21, §§1º a 4º do Decreto Soteropolitano de n.º 24.058/2013, diante das disposições 
do art.149 da Carta Baiana, dando, por ora, ao art.122, I do CTRMS, interpretação conforme à constituição, para 
excluir, de sua incidência, a adoção da expressão “antecipadamente” como autorizativo de cobrança precipitada do ITIV, 
sobre os contratos de promessa de compra e venda, conferindo eficácia ex nunc à cautelar, sem repristinar as normas 
soteropolitanas que tenham previsto iguais inconstitucionalidades, até o deslinde final desta ação, na forma do quanto 
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado da Bahia, 
em face dos arts.118, art.119, parágrafo único, art.122, §1º, I e art.125 da Lei Soteropolitana n.º 7.186/2006 (Código 
Tributário e de Rendas do Município de Salvador - CTRMS) e, por arrastamento, dos art.3º, I e VII, art. 8º, art. 9º, II e 
parágrafo único, art.14, §1º e 3º, inc. I, art.15 e art.21 do Decreto n.º24.058/2013 do Município de Salvador, diante de 
alegada violação direta ao art.149 da Constituição do Estado da Bahia.

Em suma, o Requerente alegou que as normas impugnadas malferem, em três aspectos, o texto constitucional 
estadual, ao instituírem, em relação ao Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens imóveis - ITIV/ITBI: a) a antecipação 
imprópria; b) a progressividade tributária não autorizada pela Constituição Federal, e; c) a isenção discriminatória, que 
favoreceria agentes públicos municipais.
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Neste contexto, destacou que a Constituição Baiana recepcionou, em seu art.149, o princípio da simetria quanto 
às disposições da Carta da República, ao ter consignado, expressamente, que: “o sistema tributário estadual obedecerá o 
disposto na Constituição Federal, em leis complementares federais, em Resoluções do Senado Federal, nesta Constituição, e em leis 
ordinárias”. Desta forma, sustentou ter sido adotada a “técnica da remissão abrangente”, a autorizar que esta ação objetiva 
se valesse “... de dispositivos contidos na lei fundamental do país para, em combinação com o comando legal contido no art.149 
da Constituição Estadual, compor o parâmetro de controle a que devem subordinação as Leis Municipais n.º7.186/2006 e o 
Decreto n.º 24.058/2013”.

Discorrendo acerca da primeira inconstitucionalidade, o Exmº Procurador Geral de Justiça relatou que, apesar 
de a nova redação do art.122, §1º da Lei Municipal n.º7.186/2006 (cujo teor fora alterado pela Lei n.º7.611/2008) já 
prever o pagamento integral antecipado do ITIV, apenas houve seu regramento pelo Decreto n.º24.058 de 16.07.2013 e, 
somente com a edição da Lei n.º 8.622 de 03.06.2014, a sua cobrança fora efetivamente implementada.

Entretanto, defendeu que o art.122, §1º do CTRMS, ao estatuir a exigência prévia de ITIV sobre a transmissão 
de imóvel objeto de promessa de compra e venda, criou uma modalidade de obrigação exacional que precede à existência 
do bem a ser alienado (muitas vezes, ainda em fase de construção), a evidenciar a sua inconstitucionalidade, porquanto 
considere tal avença como fato gerador presumido.

Ademais, obtemperou que, a despeito da capacidade contributiva do promitente comprador, a predita espécie 
de contrato preambular é firmada, na maioria das vezes, por adquirentes que não possuem “... condições econômicas para 
realizarem a aquisição à vista do imóvel e que o financiam em prestações sucessivas”. E, segundo aduziu, em tais situações 
fenomênicas, o art.119 da Lei 7.186/2006 (com texto dado pela Lei n.º7.611/2008) imputou a terceiros estranhos à 
obrigação exacional (incorporadora imobiliária), a responsabilidade pelo adimplemento antecipado do imposto, através 
da substituição tributária progressiva.

Frisou, todavia, que a tributação da futura transmissão imobiliária é exigida de forma integral e em pecúnia, antes 
do implemento do fato gerador do ITIV, por força da Lei Municipal n.º8.622/2004, cujos ditames prevêem, inclusive, 
o pagamento dos débitos fazendários pretéritos à regulamentação da antecipação tributária do imposto, procedida pelo 
Decreto n.º 24.508/2013.

Noutra senda, sustentou sequer haver definitividade da exação de ITIV a ser arrecadada no ato de celebração da 
promessa de compra e venda, diante da previsão de recolhimento complementar do imposto, por ocasião do registro ou 
averbação do imóvel (Instrução Normativa SEFAZ/DGRM n.º02/2013, art.9º).

Asseverou, ainda, que o art.114 do CTRMS dispõe que apenas a transmissão onerosa de bem imóvel constitui fato 
gerador tributário, que não pode ser presumida antes do efetivo registro da alienação do título translativo no Cartório de 
imóveis. Outrossim, transcrevendo inúmeros arestos, salientou a natureza obrigacional da promessa de compra e venda, 
o que evidenciaria a impropriedade da adoção da antecipação tributária mitigada, com dupla exigência do imposto sobre 
uma única unidade imobiliária (“ITIV na planta” e “ITIV complementar”).

Em seguida, dissertou acerca da inaplicabilidade dos institutos da antecipação e da substituição tributária para 
frente, ressaltando que apenas seriam legítimas tais sistemáticas, caso o ITIV se tratasse de tributo polifásico (em que o 
Fisco presume, para evitar sonegação, a repercussão integral da exação sobre o consumidor final, v.g. ICMS e IPI) e a sua 
incidência antecipada fosse definitiva, à luz do art.150, §7º da Constituição Federal.

A título de segunda inconstitucionalidade, o Requerente impugnou os preceitos do art.118 do CTRMS e, por 
arrastamento, do art.8º do Decreto n.º 24.058/2013, que preceituam alíquota progressiva para o ITIV, entre 1% e 3%, 
a depender da natureza, tamanho e valor do imóvel transacionado, inobstante inexista permissivo constitucional e haja 
contrariedade à Súmula 656 do STF.

Ponderou, igualmente, que a pronúncia da inconstitucionalidade da progressividade fiscal implicaria, via de regra, 
na repristinação da norma pretérita, sistemática a ser rechaçada no caso sub oculis, tendo em vista a legislação revogada 
padecer de iguais vícios daquela em vigor, a autorizar que seja conferida interpretação conforme a Constituição, para 
suspender a incidência de alíquota superior àquela mínima estabelecida.
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De igual sorte, o Procurador Geral de Justiça inquinou de derradeira inconstitucionalidade a isenção de ITIV 
estabelecida pelo art.125 do CTRMS e, por arrastamento, pelo art.21 do Decreto Municipal n.º24.508/2013, porquanto 
conferida aos agentes públicos municipais da Administração Direta, Autárquica, Fundacional dos Poderes Executivo e 
Legislativo, que venham a adquirir imóvel para a sua residência ou de sua família após 3 anos do efetivo exercício, desde 
que não tenham usufruído este benefício nos últimos 10 anos.

Ao assim dispor, teria a legislação soteropolitana criado, em detrimento do preceituado pelo art.150, II da 
Carta Magna e art.149 da Constituição Baiana, tratamento diferenciado que privilegia certos contribuintes (servidores 
municipais), em razão de sua ocupação profissional ou função exercida.

Com esteio nesses argumentos, postulou pela concessão de medida cautelar para, diante da alegada 
inconstitucionalidade (fumus boni iuris) e  visando evitar lesão grave de efeitos irreparáveis (periculum in mora), suspender, 
com efeito ex nunc, a eficácia dos arts.118, art.119, parágrafo único, art.122, §1º, I e art.125 da Lei Soteropolitana n.º 
7.186/2006 (CTRMS) e, por arrastamento, dos art.3º, I e VII, art. 8º, art. 9º, II e parágrafo único, art.14, §1º e 3º, inc. 
I, art.15 e art.21 do Decreto n.º24.058/2013, para ser aplicada uma única alíquota à base de cálculo de 1%, por ocasião 
do registro da transmissão imobiliária.

Ao final, pugnou pela ratificação da liminar e pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, com a 
citação dos requeridos. Juntou, às fls.38/80, cópia do arcabouço normativo impugnado.

Por conduto do despacho de fl.82, reservei-me a apreciar a medida liminar, após a oitiva dos Requeridos.
Às fls.85/87, juntaram-se, aos autos, os mandados de citação devidamente cumpridos.
A Câmara Municipal de Salvador se manifestou, acerca do pleito liminar, às fls. 68/104, tendo, em sede de 

preambular, postulado pela rejeição desta ADIN, porquanto nenhum dispositivo do parâmetro de controle – Constituição 
do Estado da Bahia – foi apontado como efetivamente violado, sequer os preceitos do art.149, que apenas impõem a 
inexistência de hierarquia entre normas constitucionais, legais e infralegais, em quaisquer de seus âmbitos legislativos. 
Deste modo, infirmou a tentativa da Procuradoria de Justiça de fragmentar o texto fundamental Baiano, para atribuir “... 
carga normativa diferente a palavras inseridas no mesmíssimo contexto, na mesma frase” e, com isso, “... teleportar para a Carta 
Estadual todas as prescrições da Constituição Federal”.

No mérito, defendeu a regularidade do sistema de arrecadação do ITIV, cujo fato gerador, segundo relatou, 
implementar-se-á, apenas, com a transferência da propriedade, no ato de registro imobiliário. Contudo, adotando a 
sistemática prevista no art.150, §7º da Carta da República, a legislação municipal impõe o seu pagamento antecipado, no 
momento de formalização do ato indicativo do fato gerador, pelos próprios sujeitos envolvidos na transação.

Asseverou, outrossim, que a norma combatida não estabelece hipótese de progressividade de alíquota, por não 
oscilar de acordo com o valor do imóvel, mas, em verdade, diferencia-se conforme a destinação do bem e a sua área privativa. 
Neste contexto, salientou que aplicara uma das “... diversas técnicas legislativas possíveis para a concessão de benefício fiscal”, o 
que é admitido pelo STF, que equipara os efeitos práticos e jurídicos da “redução de base de cálculo” e da “isenção parcial”.

Destarte, lastreando-se em sua discricionariedade política, a Câmara Soteropolitana afiançou ter concedido o 
benefício fiscal de redução de alíquotas, com espeque em critérios objetivos e absolutamente legítimos. Seguindo esse 
raciocínio, afirmou que a eventual pronúncia de inconstitucionalidade implicaria a incidência da alíquota padrão, qual 
seja, 3% (três por cento).

Ademais, valendo-se do princípio da eventualidade da defesa, sustentou que, caso venha a ser reconhecida a prática 
de progressividade tributária, essa sequer confrontaria a Constituição Federal, haja vista que os ditames da Súmula 656 do 
STF foram superados, pela Corte Excelsa, por ocasião do julgamento do RE n.º 562.045/RS, ao ter considerado legítima 
a fixação de alíquotas progressivas em impostos reais, com fulcro no art.150, §1º da CF/88.

Concluiu, doravante, pela inexistência dos requisitos autorizativos para a concessão da medida liminar vindicada, 
tanto mais por entender prevalente, na espécie, o periculum in mora inverso, diante da necessidade de criação de despesas 
adicionais não previstas no orçamento, para dar cumprimento a eventual decisão cautelar favorável ao requerente, a 
exemplo da reprogramação da central de informática da Fazenda Municipal, para adequação aos novos parâmetros.
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Por fim, postulou pela extinção terminativa do feito, por inobservância do parâmetro de controle e, eventualmente, 
pela improcedência da ação. Juntou documentos de fls.105/107.

O Município de Salvador, por intermédio da Exmª Procuradora Geral, pronunciou-se a respeito do pedido 
cautelar às fls.110/146. Em síntese, suscitou o não conhecimento da ADIN, porquanto esteja embasada em ofensa reflexa 
à Constituição Federal e não em violação direta à Carta Estadual, o que atrairia, inclusive, a competência do STF para 
processar e julgar o feito, caso fosse permitida a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de norma municipal 
em face dos preceitos da Lex Fundamentalis da República.

Por outro lado, asseverou que o art.149 da Constituição Baiana não converte todos os diplomas federais em 
dispositivos integrantes de seu texto, por simplesmente reproduzir que todo sistema jurídico precisa ser observado, aí 
incluída a Carta Magna de 1988. Impossível, ao ver municipal, conferir-lhe viés de norma de reprodução obrigatória, 
mormente porque infere sua existência prescindível, por não repetir, de forma expressa, a regra constitucional federal.

Logo, de acordo com o ente fiscal, admitir a autossuficiência do predito art.149, para fins de propositura desta 
ADIN, implicaria aceitar que toda alteração em resoluções do Senado Federal, por exemplo, acarretasse em mudança do 
texto constitucional estadual, sem a fiel observância dos ritos legislativos específicos ou quórum qualificado para eventuais 
emendas.

Sob outro enfoque, destacou que a obediência inserta no art.149 da C.E.B é dirigida, tão somente, os legisladores 
estaduais, atrelando-os às previsões da Constituição da República, sem alcançar, ao seu ver, o poder tributante municipal. 
Concluiu, ademais, pela ausência de “inconstitucionalidade chapada”, eis que as normas questionadas não afrontam a Carta 
Baiana de forma direta, frontal e imediata.

No mérito, defendeu a adequação constitucional do regime de substituição tributária por fato gerador futuro do 
ITIV, com arrimo no art.150 da CF/88, que, ao prever o adimplemento antecipado do imposto, não transmuta a promessa 
de compra e venda em situação fenomênica a atrair a incidência da obrigação exacional. Neste contexto, obtemperou que, 
na hipótese de não ocorrência do fato gerador, o art.123, I do CTRMS assegura a restituição do montante antecipado, 
sem qualquer prejuízo ao contribuinte.

Nessa senda, destacou que “... é preciso, portanto, fazer essa distinção técnica, entre a conduta tributada (transmissão 
onerosa por ato entre vivos de direito real de propriedade imobiliária), o momento de sua ocorrência (registro imobiliário) e o 
momento da exigibilidade do imposto (assinatura da promessa de compra e venda), dentro do que autoriza o Texto Constitucional”.

Doutra banda, asseverou que o recolhimento complementar do ITIV jamais poderia ser cotejado por intermédio 
de ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que se encontra inserto em ato normativo regulamentar (I.N. SEFAZ/
DGRB 02/2013), o que consistiria, no máximo, em “crise de legalidade”.

Ratificou, ainda, que o regime de antecipação ou substituição tributária para frente adotado pelo Município 
de Salvador se fundamenta no art. 150, §7º da Carta da República, que se inspira no princípio da praticidade, para 
cobrar antecipadamente a exação, evitando-se, assim, a “recorrente evasão causada pelo não registro do título” translativo de 
propriedade.

A Procuradoria Municipal obtemperou, ainda, que tal sistemática se perfilha a pronunciamentos específicos do 
STF, acerca da possibilidade de previsão de pagamento antecipado do ITIV/ITBI, para o ato de celebração do contrato de 
promessa de compra e venda, desde que assegurada a restituição do valor recolhido, caso não se implemente o fato gerador 
tributário.

Noutra senda, infirmou a tese de progressividade de alíquota do ITIV Soteropolitano, haja vista que o art.118 da 
Lei Municipal n.º 7.186/2006 prevê percentuais distintos para as operações em geral (3%) e para imóveis populares (1%), 
mediante adoção de critérios objetivos, finalidade legítima e nexo entre o meio/fim (redução do custo da operação facilita 
e incentiva a plena moradia).

Sob sua óptica, tratar-se-ia de tratamento diferenciado seletivo e isolado, conferido exclusivamente a um grupo 
específico de beneficiários, por conduto de benefício fiscal caracterizado como “isenção parcial”. Em seguida, salientou que 
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as operações de imóveis integrantes do programa habitacional “MINHA CASA, MINHA VIDA” gozam de plena isenção 
de recolhimento do ITIV, à luz do art.3º da Lei Municipal n.º 7.719/2009, cuja redação fora alterada pelo art.110 da Lei 
n.º8.421/2013.

Destarte, rechaçou a possibilidade de questionamento dos critérios adotados pelo Decreto n.º24.508/2013 em 
ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que apenas incidiria, em tese, controle de legalidade sobre as alíquotas 
diferenciadas. Sobrelevou, ademais, que a pretendida redução da alíquota para 01%, em todas as situações fenomênicas, 
implicaria drástica redução da arrecadação municipal, com diminuição de 2/3 dessa receita.

Outrossim, afirmou ser legítima a isenção de ITIV aos agentes públicos municipais, diante do caráter social que 
norteara o art.126 da Lei Orgânica do Município de Salvador - LOMS, sendo o art.125 da Lei n.º 7186/2006 - objeto 
desta ADIN – ato meramente regulamentador.

Noticiou, ainda, que a origem deste benefício veio a compensar a ausência de poupança de FGTS aos servidores 
públicos municipais, fonte de recursos amplamente usada pelos trabalhadores da iniciativa privada para a aquisição de 
imóveis residenciais. Para tanto, o agente público deve ser estável, com no mínimo 03 anos de exercício; ele e seu cônjuge 
não poderão possuir outro imóvel em Salvador; o bem só poderá ser destinado para sua residência ou de sua família, e; não 
ter usufruído essa benesse nos últimos dez anos.

Por fim, destacou que a concessão da medida cautelar postulada representaria perda efetiva de arrecadação, 
notadamente caso seja deferida a redução indistinta da alíquota para 1%. Pugnou, destarte, pelo descabimento desta 
ADIN ou, eventualmente, pela sua improcedência.

Despacho de fl.151 determinou a notificação do Procurador Geral do Estado da Bahia e da Douta Procuradoria 
de Justiça para emitirem pronunciamento, consoante art.10, §1º da Lei 9.868/99.

Por conduto da petição de fl.152, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da 
Bahia requereu a sua admissão neste feito.

O Município de Salvador noticiou, às fls.162/163, que o Presidente do STF, ao julgar a Suspensão de Segurança 
n.º5.008, corroborou o argumento de ser legítimo o regime de antecipação do ITIV, vide julgado de fls.164/214.

Decisão de fl.220 deferiu a admissão do Conselho Seccional da OAB, na qualidade de amicus curiae, bem assim, 
concedeu a devolução do prazo à PGE.

A Procuradoria Geral do Estado manifestou, às fls.228/229, o seu interesse em ações que visem defender o 
ordenamento constitucional estadual, reservando-se, entretanto, a se pronunciar após a decisão do pedido cautelar.

Na qualidade de custos legis, a Douta Procuradoria de Justiça opinou através do parecer de fls.232/269, pela 
concessão da medida cautelar, “... a fim de que sejam suspensos imediatamente os efeitos do art.118, art.119, parágrafo único, 
art.122, §1º, I e art.125 da Lei 7.186/2006 – Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, com os acréscimos e 
modificações decorrentes da edição das Leis n.º7.611/2008 e 8.622/2014 e, por arrastamento, o art.3º, I e VII, art.8º, artº9º, II 
e parágrafo único, art.14, §1º e 3º, inc. I, art.15, art.21 do Decreto n.º24.058/2103 e aplicada uma única alíquota à base de 
cálculo tributo, de 1% (um por cento) por ocasião do registro da transmissão imobiliária”.

Inicialmente, refutou a preliminar de usurpação de competência do STF, por ser válida a adoção da norma 
parâmetro de remissão – art.149 da Constituição Baiana – para aplicabilidade integral do sistema tributário nacional em 
âmbito estadual em ações de controle de constitucionalidade.

No mérito, inquinou de ilegitimidade a exação de ITIV decorrente do contrato preambular de promessa de 
compra e venda, por este não deter efeitos translativos de propriedade imobiliária, nem serem justificativas plausíveis 
a comodidade de arrecadação e a repressão à sonegação como meios de validação da sistemática implementada pelo 
Município.

De igual forma, refutou a incidência do regime da substituição tributária progressiva, por entender “... 
inconstitucional considerar o contrato de compra e venda de bens imóveis como fato gerador presumido”. Nesse sentido, pontuou 
que o art.150, §7º da Constituição Federal apenas admite a antecipação do pagamento exacional caso sua incidência 
precipitada fosse definitiva e não pode ser indistintamente aplicável a qualquer tributo, mas somente àqueles de natureza 
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polifásica, como decidido pela Primeira Turma do STF, ao julgar o ARE n.º805.859 de relatoria do Ministro Roberto 
Barroso.

Asseverou, outrossim, que a Carta da República não autoriza a progressividade da alíquota do ITIV, entendimento 
que fora consolidado pelo verbete sumular n.º 656 do STF. Ademais, defendeu que, ainda que se tratasse de isenção 
parcial, seria inconstitucional o art.118 da Lei n.º7.186/2006 e, por arrastamento, o art.8º do Decreto n.º24.058/2013, 
diante do princípio da legalidade estrita, que impede a concessão de tal benesse por ato normativo secundário.

De acordo com o Parquet, o art.125 da Lei Municipal n.º 7.186/06, ao isentar os agentes públicos municipais da 
exação de ITIV, reveste-se de densidade normativa direta, tendo em vista que a Lei Orgânica de Salvador não regulamenta, 
de logo, acerca da referida benesse fiscal, o que autoriza a arguição isolada da inconstitucionalidade do predito artigo. E, 
ao assim dispor, violaria o art.150, II da Carta da República, por promover distinção entre contribuintes, em razão de sua 
ocupação profissional ou função por eles exercida.

Noutra banda, afiançou que as suspensões de segurança, concedidas de forma monocrática pelo Presidente do 
STF, Min. Ricardo Lewandowsky, nos autos do ARE 759.964 e ARE 793.919, representam posicionamentos isolados, 
que ainda não foram referendados pelo Plenário da Corte Suprema.

Com esteio nesses argumentos, concluiu o opinativo pelo deferimento da medida cautelar, nos moldes esposados 
na petição inaugural.

Por conduto da petição de fls.273/274, a Municipalidade comunicou que, a partir daquela data, disponibilizou a 
possibilidade de pagamento parcelado da exação de ITIV aos contribuintes em geral. Juntou os documentos de fls.275/280.

Este é o relatório que encaminho à Secretaria do Tribunal Pleno, para oportuna inclusão em pauta de julgamento, 
nos termos dos artigos 931, caput e 934, caput, ambos do CPC/15.

VOTO

Inicialmente, esclareça-se que, após a apresentação do relatório de fls.282/286, o presente foi incluído na pauta 
para ser julgado na Sessão Plenária de 10.06.2016 (fl.287), tendo sido dela retirado, por força do despacho de fl.313, para 
melhor análise da petição de fls.290/308, em que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do 
Estado da Bahia se manifestou nos autos, na qualidade de amicus curiae.

Em suma, defendeu, a possibilidade de processamento desta ADIN, diante das disposições do art.149 da 
Constituição Baiana. No mérito, manifestou-se pela inconstitucionalidade do art.122, §1º, I do CTRMS (antecipação 
imprópria do ITIV) e art.125 (isenção tributária para servidor municipal) e, por arrastamento, do art.119, § único da Lei 
nº 7.186/2006 e do art. 3º, I e VII, art.9º e art.21 do Decreto nº 24.508/2013.

Salientou, para tanto, que “a assinatura de um contrato jamais poderia ensejar a cobrança do ITIV, tendo em vista que 
não é instrumento apto a transmitir qualquer direito real sobre bem imóvel, a teor do já explorado art.1.227 do Código Civil”.

Afirmou, ainda, que “... o fato correspondente à hipótese de incidência do ITIV, qual seja, a transmissão de propriedade, 
pode ou não vir a acontecer, representando a antecipação uma cobrança de obrigação tributária ainda inexistente, haja vista que 
a obrigação nasce com a ocorrência do fato correspondente à hipótese de incidência”.

Outrossim, argumentou que “o Município de Salvador, entretanto, defende que há uma substituição tributária para 
frente (ou antecipação tributária), no caso do ITIV, ignorando que, para haver substituição, é preciso que se configurem pelo 
menos dois sujeitos passivos. No caso do ITIV, o mesmo sujeito que será o sujeito passivo quando da ocorrência do fato jurídico 
tributário (transmissão do imóvel ou de direitos reais sobre o imóvel mediante registro da escritura pública) será o sujeito passivo 
na suposta antecipação, não havendo que se falar em substituição, portanto”.

Noutra senda, pontuou que “no caso do art.125 da Lei n.º7.186/2006, há uma evidente distinção em razão da 
ocupação profissional do contribuinte, tendo em vista apenas os contribuintes que possuem a qualidade de agente público 
municipal podem gozar do benefício legalmente previsto”. Pugnou, assim, pela procedência da ação.
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Instado a se pronunciar, o Município de Salvador protocolizou a petição de fls.318/325, em que pugnou pela 
adoção do rito do art. 10 da Lei n.º9.868/1999, com a apreciação prévia da medida cautelar requerida, sob pena de ofensa 
ao devido processo legal. Ademais, reiterou suas argumentações acerca do cerne desta ação objetiva.

O Procurador Geral de Justiça da Bahia apresentou a promoção de fls.331/342, ratificando as suas razões relativas 
aos 03 vícios de validade.

Após a realização de carga pela Procuradoria Geral do Estado, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

I – DA PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
SUPOSTA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Com efeito, precede à análise do mérito desta demanda objetiva, o enfrentamento acerca da preliminar 
suscitada tanto pela Câmara Municipal, quanto pelo Município de Salvador, relativa à rejeição liminar da ação direta de 
inconstitucionalidade, por suposta ausência de violação frontal das normas impugnadas com o parâmetro de controle.

Registre-se, preambularmente, o autorizativo constitucional sobre o cabimento de ação direta de 
inconstitucionalidade que circunde leis locais contrárias aos regramentos da Constituição Estadual, que se encontra assim 
versado no art.125, § 2º, da Carta Magna:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. (...)
§2º - 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.”

Com efeito, na especificidade dos autos, o Procurador Geral de Justiça apontou o art.149 da Constituição do 
Estado da Bahia como o artigo legal que atrairia o controle concentrado das normas soteropolitanas por este Tribunal de 
Justiça Estadual. Cite-se, para tanto, o seu teor:

“Art.149 - O sistema tributário estadual obedecerá ao disposto na Constituição Federal, em 
leis complementares federais, em resoluções do Senado Federal, nesta Constituição e em leis 
ordinárias”.

Afere-se, portanto, terem os constituintes baianos optado pela técnica de remissão normativa, cujo intento visou, 
sobretudo, absorver todas diretrizes e o arcabouço jurídico preceituados na Carta da República Brasileira, a fim de que, 
com isso, passassem a incorporar o sistema tributário estadual.

Neste contexto, o dispositivo da Constituição Baiana é dotado da necessária parametricidade para, em ação direta 
de inconstitucionalidade, servir como norma controle, inobstante o seu inegável caráter remissivo às regras tributárias 
insertas na Lex Fundamentalis Republicana.

Extrai-se, assim, a competência do Plenário desta Corte Estadual para dirimir lide objetiva, cujo nodal propósito 
é a declaração da invalidade de normas jurídicas municipais conflitantes com o sistema tributário eleito pela Constituição 
Baiana, pois, de acordo com a jurisprudência uníssona na Egrégia Suprema Corte, “com a técnica de remissão normativa, 
o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição Federal, passam a 
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política 
da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º 
da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo.” (STF, Rcl 10.500, 
Min. CELSO DE MELLO, 22/06/2011, Tribunal Pleno).
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A respeito do tema, convém ilustrar o ementário do predito precedente do Supremo Tribunal Federal, que admite 
a incorporação do texto da Carta de 1988 pela Constituição Estadual, mediante simples alusão remissiva, hipótese que 
atrai a competência do Plenário desta Corte Estadual, para processar e julgar a presente demanda objetiva. Neste sentido:

RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA PARA EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 
DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS 
EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - A “REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE” NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS 
(CF, ART. 125, § 2º) - A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS 
CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE 
CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU 
MUNICIPAIS CONTESTADOS, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, EM 
FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. - O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para 
efeito de fiscalização concentrada 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. - Revela-
se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de 
constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter 
remissivo, que, inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas 
constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante 
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro.
- Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, 
embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa 
referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível 
erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição da 
República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo.
(STF, Rcl 10500 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
22/06/2011)

Rejeito, portanto, a preambular de usurpação de competência do STF, porquanto o caráter remissivo do 
art.149 da Constituição do Estado da Bahia autorize a sua adoção como parâmetro de controle desta ação direta de 
inconstitucionalidade.

II – DA MEDIDA CAUTELAR.

Inicialmente, destaque-se que, para fins citatórios, adotou-se o rito disposto no art.10º da Lei n.º9.868/99, que 
assim estabelece:

“Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por 
decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após 
a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, 
que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.
§ 1º - O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-
Geral da República, no prazo de três dias.
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§ 2º - No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos 
representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela 
expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.

Por tais razões e visando evitar-se argüições de nulidades processuais, por eventual mácula ao devido processo legal 
e a ampla defesa, passo a analisar a medida cautelar formulada, como base no seguinte parâmetro de controle, a saber:

→ art.149 da Constituição do Estado da Bahia.

“Art.149 - O sistema tributário estadual obedecerá ao disposto na Constituição Federal, em 
leis complementares federais, em resoluções do Senado Federal, nesta Constituição e em leis 
ordinárias”.

A título de primeira inconstitucionalidade arguída, o Procurador Geral de Justiça suscitou a invalidade das normas 
soteropolitanas, por estabelecerem a antecipação imprópria do recolhimento do imposto sobre transmissão inter vivos 
de bens imóveis, para o momento de celebração do contrato preambular de promessa de compra e venda, figurando a 
incorporadora imobiliária como substituta tributária, quanto às unidades para entrega futura que negociar, embora o fato 
gerador tributário apenas se configure com o registro translativo da propriedade imobiliária.

Por sua vez, os Poderes Legislativo e Executivo desta Capital Baiana, ao prestarem as informações nesta ação de 
controle concentrado, defenderam inexistir qualquer malferimento à Constituição Estadual, porquanto haja permissivo, 
no art.150, §7º da Carta da República, da substituição progressiva tributária. Cumpre, antes de tudo, citar-se as disposições 
objetadas:

→ Lei Municipal n.º7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), já 
de acordo com alterações legislativas procedidas.

Tecidos esses esclarecimentos, a teor do art.150, I da Carta Magna, constitui-se, como pressuposto essencial ao 
nascimento e incremento 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.

A Constituição Federal, ao dispor sobre a competência tributária dos Municípios, estatuiu, em seu art.156, §1º, 
que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição”;

Por seu turno, o Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador preceitua que:
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Art. 114. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de direitos reais sobre 
eles tem como fato gerador:
I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por Ato oneroso:
a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia e as servidões.
II - a cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis.

Com efeito, da literalidade do texto constitucional e do CTRMS, deflui-se, num juízo de cognição sumária, que o 
fato gerador tributário do ITIV consiste na aquisição de bem imóvel ou direito real, o que, à luz do art.1.227 do Código 
Civil, somente se configura com a transcrição em cartório de registro público, senão vejamos:

Art. 1.227 do Código Civil: “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos 
por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos 
referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”.

Art. 1.245. “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo 
no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como 
dono do imóvel”.

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela ilegitimidade da cobrança de ITIV sobre 
contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que a aquisição de direitos reais apenas se opere com a transcrição 
do negócio jurídico no respectivo Registro de Imóveis (art.1.245 do CC/02). A fim de ilustrar tal orientação, citem-se 
vários arestos do STF, sobre a não incidência da tributação de ITIV ou ITBI sobre essa espécie de contrato preambular. 
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA 
EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a 
transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária 
fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo 
interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
(STF, ARE 934091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, julgado em 18/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ITBI. CONTRATOS 
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTES.
(STF, ARE 887562 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 
24/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. 
FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.  (...) 2. A transferência do domínio 
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sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre 
Transferência de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o 
surgimento de obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 
807255 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015)

Na hipótese vertente, o Município de Salvador e a Câmara Soteropolitana aduziram que, a despeito de terem 
elegido a promessa de compra e venda como fato gerador do ITIV, mantiveram o nascedouro da obrigação tributária 
com a data de registro do imóvel alienado, precipitando, todavia, o seu pagamento, para fins de otimização dos seus 
mecanismos arrecadatórios, com lastro no art. 150, § 7º da Carta da República, que assim preconiza:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
§ 7º - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável 
pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido.

Dito isso, sob um viés perfunctório, vislumbro a provável procedência desta ação objetiva, diante da aparente 
inaplicabilidade do sistema de antecipação imprópria ao Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens imóveis, porquanto 
não haja coadunância do ITIV, com a hipótese de tributos que atraem a incidência do predito dispositivo constitucional.

Isto porque, há verossimilhança da tese Ministerial, ao menos por ora, já que o instituto da substituição tributária 
progressiva visa, sobretudo, instituir um método que facilite a arrecadação da Fazenda Pública, notadamente quando 
houver dificuldade na individualização do momento exato do fato gerador ou definição do contribuinte, tal como ocorre 
com impostos polifásicos (v.g. ICMS e IPI), autorizando-a a presumir a sua ocorrência futura, diante da cadeia produtiva 
multifacetada em que se insere este diferenciado tipo de tributação.

A esta excepcionalidade, no entanto, não aparenta se perfilhar o imposto sobre a transmissão inter vivos de bens 
imóveis – ITIV/ITBI, cujo fato imponível se configura em ato único e indivisível, com sujeito tributário e base de cálculo de 
fácil identificação, porquanto a aquisição da propriedade imobiliária se opere tão logo haja a transcrição do respectivo título 
alienativo no Ofício de Registro de Imóveis.

Discorrendo sobre a impossibilidade de utilização indistinta e sem critérios do sistema de substituição tributária 
“para frente”, transcrevem-se as lições extraídas do livro “Direito Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência”, de 
Leandro Paulsen, 13ª edição, p. 268/269.

“Usando a Constituição o termo responsável, claro está que se refere à pessoa chamada a pagar o 
tributo sem ter realizado o respectivo fato gerador (embora esteja com ele de algum modo vinculada, 
na forma do artigo 128 do CTN). Noutras palavras: o artigo 150, § 7º, da Constituição, não contém 
autorização para que os entes tributantes exijam antecipadamente de uma pessoa o tributo a nascer de 
fato gerador que se espera que ela mesma realize no futuro (antecipação do IPTU dos próximos cinco 
anos, cobrança em vida do imposto sobre heranças ou adiantamento do ICMS por venda a ser feita no 
futuro). E a discriminação não é desarrazoada: é sabido que a substituição tributária para frente 
veio atender um anseio de simplificação da fiscalização tributária, que fica concentrada em 
uns poucos contribuintes (os produtores ou atacadistas de certas mercadorias), ao invés de 
ter de dispersar-se por um sem-número de varejistas, de pequenos e grandes, bem ou mal 
organizados, situados nos grandes centros ou em longínquos rincões.
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Ora, nenhuma utilidade teria para esse desiderato a antecipação do fato imponível próprio, já que a 
fiscalização de um mesmo contribuinte, agora ou mais tarde, acarreta sempre o mesmo ônus para o 
fisco”

Partindo dessas premissas e sob outro viés perfunctório, a Carta Magna apenas autoriza a exigência adiantada de 
tributo, que perfeitamente se amolde à excepcionalidade disposta no seu art.150, §7º, repise-se: que a natureza do imposto 
atraia a adoção de forma peculiar de arrecadação fiscal que a simplifique, imputando, para tanto, a responsabilidade 
a substituto tributário, ante a necessidade de presumir o fato gerador exacional que deva ocorrer posteriormente, pela 
dispersão dos atos inerentes a uma cadeia produtiva multifacetada.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, firmou jurisprudência no sentido de ser ilegítima a cobrança do ITIV / 
ITBI antes da ocorrência do fato imponível tributário, segundo a seguir se infere:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento 
do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera 
ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da 
propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se 
indevida. 
(STF, ARE 759964 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 
15/09/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a 
partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso 
dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência 
do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI 
sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído 
o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 805859 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado 
em 10/02/2015)

Deste modo, num juízo de cognição sumária, há fortes indícios de invalidade das normas soteropolitanas que, a 
arrepio do real intento do Constituinte, adotem tal sistemática diferenciada e, com isso, valer-se da substituição tributária 
para frente, para exigir o ITIV das Incorporadoras Imobiliárias, quanto às unidades para entrega futura que negociar 
(art.9º, II do Decreto n.º 24.058/2013), inobstante não se trate de imposto polifásico, cuja alienação do bem tributável 
esteja inserido numa rede negocial de eventos sequenciados.

Isto porque, à primeira vista, entendo que o caráter monofásico do ITIV não justifica a responsabilização de 
substitutos tributários (a exemplo das Incorporadoras Imobiliárias), já que não há plausibilidade de participarem da 
situação fenomênica única e indivisível, de que nasce a obrigação tributária em cotejo: a averbação da escritura pública 
pelo adquirente do bem, no cartório de registro de imóveis.

Não há como preponderar, ao menos neste estágio liminar, o intento normativo de se presumir o implemento 
vindouro de fato imponível que se perfectibiliza de forma una, não comportando, ainda, a inclusão de terceiros a ele 
estranho, havendo, nestes casos, apenas um sujeito passivo tributário (art.121 do CTN), relativo ao contribuinte que vier 
a adquirir o bem imóvel ou direito real, detendo com ele relação direta e pessoal.
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De dizer, a probabilidade do direito invocado pelo Membro do Parquet Baiano encontra guarida nas peculiaridades 
inerentes ao fato imponível do ITIV, por não se avultar, num prisma prelibatório, a hipótese de dificuldade na 
individualização do momento de sua futura ocorrência, nem óbice à especificação do contribuinte - adquirente do direito 
real ou bem imóvel tributável - que legitime o intento dos Requeridos em adotar a antecipação imprópria do imposto, sob 
o frágil argumento de ser meio facilitador do sistema de arrecadação e de coibir sonegação fiscal.

Há de preponderar, pois, os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica tributária, já que admitir-se 
a subversão do texto constitucional, para se presumir a ocorrência de situações fenomênicas cujos elementos poderão ser 
perfeitamente identificáveis no ato do real implemento do fato gerador do ITIV, enseja inequívoca ofensa a tais axiomas 
fundamentais, notadamente por ser ilegítima a cobrança do imposto antes do efetivo nascimento da obrigação tributária 
(como no ato de celebração do contrato de promessa de compra e venda), sem motivo previa e expressamente admitido 
pela Carta Magna.

Sobreleve-se que o posicionamento do Min. Lewandowsky, nos autos da Suspensão de Segurança n.º5.008 
(precedente invocado pela Municipalidade às fls.162/163), não representa, ainda, a orientação do STF acerca da 
permissibilidade de adoção do art.150, §7º da CF/88 para o ITIV, porquanto não tenha sido a questão submetida ao 
Plenário do STF.

Inclusive, os arestos citados pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal na decisão monocrática 
proferida no ARE 793.919/RJ (ADI n.º2.044-MC/RS, RE n.º194.382/SP, RE n.º213.396/SP, ADI n.º1.851/AL, RE 
n.º 598.070/RS e RE n.º 499.608-AgR/PI) não tratam, especificamente, do imposto de transmissão inter vivos de bens 
imóveis, por todos versarem sobre a sistemática da substituição “para frente” em tributação de ICMS, que, sabidamente, enquadra-se no 
conceito de imposto plurifásico.

Evidencia-se, destarte, a relevância das alegações do Requerente, haja vista a aparente ilegalidade da norma 
municipal que, transmudando o real intento do Constituinte e o preceito do art.149 da Constituição Baiana, previu a 
antecipação imprópria da obrigação exacional do ITIV, sem que a natureza jurídica deste imposto justificasse a precipitação 
do implemento do fato gerador fazendário ou a presunção de sua futura ocorrência, notadamente porque alguns desses 
bens imóveis, por vezes, sequer se encontram totalmente construídos, nem se justifique tal sistema para títulos aquisitivos 
oriundos de decisão judicial transitado em julgado, uma vez que o art.14, II já estabelece o prazo de 30 dias para seu 
pagamento.

Destaque-se, por oportuno, que o art.122, I do CTRMS previu, de forma indistinta, que o imposto será pago 
“antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento hábil que servir de base à transmissão”. Logo, ante o trâmite 
cartorário inerente ao registro do direito real (que impele o recolhimento do ITIV antes do dia da transcrição) e a fim de se 
evitar eventual dubiedade acerca da aplicação da norma, faz-se prudente, neste estágio liminar, conferir-lhe interpretação 
conforme à constituição, para esclarecer estarem excluídos, de sua hipótese de incidência, os pactos de promessa de 
compra e venda, pois o termo “antecipadamente” não consiste autorizativo de cobrança precipitada do imposto. Ademais, 
a manutenção do texto original sem quaisquer ressalvas, poderá servir de subterfúgio futuro para a cobrança do imposto 
pela Fazenda, para fatos geradores distintos daqueles iminentemente prestes a acontecer.

Por tais razões, reconheço o fumus boni iuris indispensável ao deferimento da medida cautelar, pela provável 
contrariedade dos art.119, parágrafo único c/c art.122, §1º, I da Lei n.º7.186/2006 (CTRMS) e, por arrastamento, o 
art.9º, parágrafo único c/c art.14, §3º, I, art.15, caput c/c parágrafo único do Decreto Municipal n.º24.058/2013 com o 
sistema tributário estadual, previsto na norma de controle (art.149 da Constituição Baiana), dando, por ora, ao art.122, I 
do CTRMS, interpretação conforme à constituição, para excluir, de sua incidência, os contratos prelibatórios.

Noutra senda, a título de segunda inconstitucionalidade, o Procurador Geral de Justiça questionou a progressividade 
da alíquota do imposto sobre a transmissão de direitos reais, por variarem entre 01% e 03%, consoante apregoado no 
art.118 do CTRMS e art.8º do Decreto Municipal de n.º24.508/2013.

Ao se manifestarem, os Requeridos defenderam ser possível a concessão, sob o viés de isenção parcial, de benefício 
fiscal de redução da base de cálculo do ITIV para imóveis populares, como medida de política pública incentivadora do 
acesso à moradia, a exemplo. Para melhor elucidação do tema, transcreve-se o teor da norma impugnada, a saber:
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→ Lei Municipal n.º7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), já 
de acordo com alterações legislativas procedidas.
“Art. 118: Apurada a base de cálculo, o imposto será calculado mediante aplicação das 
seguintes alíquotas:
I - 1,0% (um por cento) para as transmissões de imóveis populares, conforme disposto em 
regulamento;
II - 3,0% (três por cento) nas demais transmissões”.

→ Decreto Municipal n.º24.058/2013:
Art. 8° O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas:
I - 1,0 % (um por cento) para as transmissões de imóveis populares;
II – 3,0 % (três por cento) nas demais transmissões.
Parágrafo único. Para efeito do enquadramento como imóvel popular de que trata o inciso 
I do caput, a unidade habitacional deverá satisfazer, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos:
I – ser destinada à residência;
II – ter área construída privativa limitada a 39,56 m² (trinta e nove, cinquenta e seis metros 
quadrados);
III – ter valor venal atualizado de até R$ 44.996,73 (quarenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e seis reais e setenta e três centavos).

Após estudo perfunctório sobre o tema, observei que, de fato, o arcabouço constitucional remete à impossibilidade 
da progressividade fiscal do ITIV, haja vista apenas reservar, ao imposto de propriedade predial e territorial urbana, o 
autorizativo de elevação de alíquotas, de acordo com o valor, localização e uso do imóvel, ou, ainda, para fins sancionatórios, 
em que o bem tributável não esteja atendendo a sua função social. Eis o teor dos artigos 156 e 182 da Carta da República 
Brasileira, a saber:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição;
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o 
imposto previsto no inciso I poderá:
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
§ 2º O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for 
a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

“Art. 182 - (...)
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída 
no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: (...)
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo”.
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Destarte, neste estágio prelibatório, a probabilidade do direito invocado pelo Procurador Geral de Justiça reside 
no fato de que o texto da Constitucional Federal, cujos ditames foram recepcionados pela norma de controle (art.149 da 
Carta Baiana), ter delimitado as únicas hipóteses de progressividade tributária ao IPTU, a demonstrar a verossimilhança 
da tese de invalidade das disposições soteropolitanas que estabeleceram alíquotas diferentes para o ITIV, de acordo com o 
valor venal da propriedade.

Inclusive, partindo de tais premissas, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a Súmula n.º 656 acerca do tema, 
que assim preconiza:

Súmula 656 - “É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto 
de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base no valor venal do imóvel”.

Diante da literalidade do predito Enunciado consagrado pela Corte Suprema, observo a plausibilidade da tese de 
invalidade das normas desta Capital Baiana, que, inadvertidamente, criaram diferenciação da base de cálculo do ITIV, 
ainda que de forma transversa, sob a alcunha de isenção parcial tributária, com base no preço da alienação do direito real.

Entretanto, a especificidade dos autos comporta peculiaridade, a influenciar no desfecho desta medida cautelar: 
ao invés de a alíquota geral (assim entendida como aquela a abarcar a hipótese de incidência padrão) aumentar de acordo 
com o valor venal, o art.118 do CTRMS e o art.8º do Decreto n.º 24.058/2013 estabeleceram o percentual de 01%, para 
imóveis residenciais populares (com avaliação em até R$44.996,73 e área privativa de até 39,56 m²) e de 03%, para as 
demais hipóteses tributáveis.

À primeira vista, revela-se inválida a progressividade fiscal de ITIV, que promova a diferenciação da alíquota do 
ITIV, de acordo com o preço do bem tributável, o que, na espécie vertente, refere-se ao menor índice previsto de 01% 
(art.8º, I c/c § único do Decreto n.º 24.058/2013), inobstante tenha sido intitulado como redução de base de cálculo.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal se posicionou contrário às chamadas “isenções parciais tributárias”, 
comumente adotadas na época em que não se admitia o incremento da base de cálculo fora do art. 182, §4º da Carta 
Magna, uma vez que consistiam forma de driblar o impedimento de progressividade de alíquotas do imposto, a depender 
do valor venal do imóvel. Neste sentido, citem-se os seguintes arestos:

EMENTA: IPTU: PROGRESSIVIDADE. (...) 2. Manifestou-se também o plenário da 
Corte pela inconstitucionalidade da cobrança do IPTU de forma progressiva, estabelecida 
mediante a concessão de isenções parciais, variáveis conforme o valor venal do imóvel. (STF, 
AI 456513 ED, Rel:  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª Turma, julgado em 28/10/2003)

IPTU. PROGRESSIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. Esta Corte, ao finalizar o 
julgamento do RE 153.771, firmou o entendimento de que a progressividade do IPTU, que é imposto 
de natureza real em que não se pode levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte, 
só é admissível, em face da Constituição, para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade (que vem definido no artigo 182, § 2º, da Carta Magna), obedecidos os requisitos 
previstos no § 4º desse artigo 182. Por outro lado, também o Plenário deste Tribunal, ao julgar 
o RE 194.036, entendeu inconstitucional a progressividade do IPTU como estabelecida na 
Lei 6.747, de 21.12.90, do município de Santo André (SP), ou seja, mediante a concessão 
de isenções parciais sobre a alíquota desse imposto sobre o valor venal do terreno e o da 
edificação, conforme os critérios que fixa. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-
se a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 6.747, de 21 de dezembro de 1990, do 
município de Santo André (SP) (STF, RE 204666, Rel.  Min. MOREIRA ALVES, 1ª Turma, DJ 
19-04-2002)
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Destarte, considerando a observância obrigatória da Súmula n.º 656 do STF, extrai-se a aparente 
inconstitucionalidade da diferenciação de alíquota de ITIV, com lastro no preço do imóvel, a autorizar a suspensão dos 
efeitos do art. 8º, I c/c parágrafo único do Decreto n.º 24.058/2013, que previu o índice de 01%, já que, por ora, deve 
preponderar aquele indistintamente aplicável a todas as alienações de direitos reais (03%).

Há de se destacar, outrossim, que o valor venal é fator nuclear à diferenciação de alíquotas de ITIV, a contaminar 
toda norma que trate deste tema, por ser ele o elemento caracterizador da moradia de baixa renda. Isto porque, acaso o 
tamanho do bem e a destinação residencial fossem considerados isoladamente, poderiam ocorrer distorções indevidas, 
pois, se ignorado o seu preço, suítes e lofts luxuosos em área nobre, ainda que pequenos, seriam igualmente enquadrados 
como imóveis populares e, assim, contemplados por tal benesse, a rechaçar a tese de que a lei, como está atualmente, 
atende ao princípio da capacidade contributiva.

Por tais razões, reconheço o fumus boni iuris indispensável ao deferimento da medida cautelar requerida, pela 
provável contrariedade do art.118, I da Lei n.º7.186/2006 e, por arrastamento, do art.8º, I c/c parágrafo único  do Decreto 
Municipal n.º24.058/2013 com o sistema tributário estadual, previsto na norma de controle (art.149 da Constituição 
Baiana), uma vez que a adoção da isenção parcial ou redução de base de cálculo, fulcradas no valor venal imobiliário, para 
situações diversas da hipótese de incidência geral de ITIV, revelam-se meios de drible ao óbice consolidado na Súmula 
656 do STF.

Prosseguindo na análise da liminar postulada, observo que esta ação visa, igualmente, a declaração da 
inconstitucionalidade de isenção fiscal conferida, exclusivamente, aos agentes públicos municipais estáveis da Administração 
Direta, Autárquica ou Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo, quanto aos seus imóveis residenciais, desde que 
não tenham se valido deste benefício nos últimos dez anos (art.125 do CTRMS e art.21 do do Decreto Municipal 
n.º24.058/2013). Insta, por oportuno, citar os referidos diplomas soteropolitanos:

→ Lei Municipal n.º7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), já 
de acordo com alterações legislativas procedidas.
Art. 125. Fica isento do pagamento do ITIV, o agente público municipal da Administração 
Direta, Autárquica, ou Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo, desde que venha 
adquirir imóvel para sua residência, após 3 (três) anos do efetivo exercício eque não tenha 
gozado deste benefício nos últimos 10 (dez) anos.

→ Decreto Municipal n.º24.058/2013:
Art. 21. Fica isento do pagamento do imposto, o agente público municipal da Administração 
Direta, Autárquica ou Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo, que venha adquirir 
bem imóvel para ser utilizado para sua residência, desde que não seja proprietário de outra 
unidade imobiliária, enquadrada em qualquer categoria de uso, no Município do Salvador, 
após 3 (três) anos do efetivo exercício e que não tenha gozado deste benefício nos últimos 10 
(dez) anos.
§ 1º A prova da condição de agente público municipal será feita por meio de certidão 
atualizada expedida pelo Setor de Recursos Humanos de cada órgão municipal.
§ 2º A comprovação de que não é proprietário de outra unidade imobiliária no Município 
do Salvador deverá ser mediante certidão dos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca 
do Salvador, inclusive em nome do cônjuge ou convivente, se for o caso.
§ 3º Na hipótese do servidor ter alterado o seu nome em virtude de casamento deverá também 
apresentar as Certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca do Salvador com o 
nome anterior à alteração.
§ 4º Na hipótese de servidores casados/em união estável entre si, o benefício da isenção 
previsto no caput, será concedido exclusivamente a um dos cônjuges / companheiros”.
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Antes de adentrar propriamente na análise da suposta invalidade do benefício fiscal que exime os servidores 
municipais das exações de ITIV, quadra pontuar que, em sua defesa, o Poder Executivo de Salvador atribuíra força 
meramente regulamentar às normas impugnadas - art.125 da Lei n.º 7.186/2006 e art.21 do Decreto n.º24.058/2013 – 
tendo em vista que a criação da isenção se dera pelo art.126 da Lei Orgânica do Município, a saber:

“Art.126. A Lei assegurará ao servidor público municipal que comprovadamente não for 
proprietário de bem imóvel no município de Salvador, a isenção de pagamento do Imposto 
sobre a Transmissão e Venda de Bem imóvel que se destina à sua residência ou de sua família”.

Destarte, sob a óptica da Municipalidade, haveria impedimento de declaração da inconstitucionalidade das normas 
retrocitadas, sem que, antes disso, houvesse o enfrentamento do art.126 da L.O.M.S. nesta ADIN.

Tecidos esses esclarecimentos, infere-se que tais disposições da Lei Orgânica Soteropolitana não são autoaplicáveis, 
porquanto demandem a edição de lei específica que venha, efetivamente, a instituir a isenção de ITIV aos servidores 
públicos municipais, tendo traçando, tão somente, os vetores a nortear a futura atuação do legislador infraconstitucional.

Têm-se, no particular, a hipótese de norma de eficácia limitada, que, ao remeter à futura criação de situação jurídica 
que representará vantagem aos seus destinatários, apresenta espécie de aplicabilidade diferida, dependendo da iniciativa 
da Prefeitura ou da Câmara Municipal (detentores de competência concorrente para iniciar o processo legislativo de lei 
criadora do benefício tributário), para a complementação institutiva da isenção mencionada na Lei Maior de Salvador.

Deveras concluir, portanto, que as normas impugnadas nesta ADIN – art.125 da Lei Municipal n.º7.186/2006 e, 
por arrastamento, o art.21, caput e §§1º a 4º do Decreto n.º24.058/2013 – representam o arcabouço jurídico que veio a 
estatuir, de forma concreta, o direito consagrado em prol dos agentes públicos soteropolitanos, até então, não exequível 
pela sua simples alusão no art.126 da Lei Orgânica do Município.

Destarte, ainda que a L.O.M.S. não tenha sido objetada neste controle concentrado de constitucionalidade, 
mostra-se pertinente a incursão deste Órgão Plenário Estadual, para analisar eventual crise de validade dos preditos 
dispositivos, como o art.149 da Carta Baiana.

Superada essa questão, há indícios de inconstitucionalidade das normas soteropolitanas que, a arrepio do art.150, 
II da Carta Magna, criou isenção fiscal que favorece determinado grupo de sujeitos passivos tributários, com base, 
exclusivamente, nos cargos e ocupação profissional que exercem perante o Poder Público Municipal. Eis o inteiro teor do 
predito dispositivo constitucional:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:(...)
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos”;

Logo, à primeira vista, há probabilidade do direito invocado pelo Procurador Geral de Justiça, diante da patente 
afronta ao preceito inserto na Carta da República, que obsta, aos Município, instituírem tratamento desigual entre 
contribuintes que estejam em equivalência de situação (adquirentes de bens imóveis e outros direitos reais), notadamente 
porque lastreado única e privativamente no vínculo profissional que mantém com o Poder Público concessor de tal 
benesse, aí incluídos os cônjuges e os companheiros dos, até então, isentados da exação.

Citem-se as lições do doutrinador Roque Antônio Carrazza, citado por Leandro Paulsen, em sua obra Direito 
Tributário, Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 12ª edição, Ed. Livraria do Advogado, 
p. 183), senão vejamos:
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“o princípio republicano exige que os contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) recebam 
tratamento isonômico. (...) O tributo, ainda que instituído por meio de lei, editada pela 
pessoa política competente, não pode atingir apenas um ou alguns contribuintes, deixando 
a salvo outros que, comprovadamente, se achem nas mesmas condições. Tais idéias valem, 
também, para as isenções tributárias: é vedado às pessoas políticas concedê-las levando em 
conta, arbitrariamente, a profissão, o sexo, o credo religioso, as convicções políticas etc. dos 
contribuintes. São os princípios republicano e da igualdade que, conjugados, proscrevem tais 
práticas”.

Nem se alegue, como pretendido pelos Requeridos, que a isenção de ITIV conferida aos contribuintes que 
detenham vínculo profissional com o Poder Público da Municipalidade serviria, em verdade, como meios de compensação 
pelo não recolhimento do Fundo de Garantia de Serviço – FGTS (que é comumente usado para a aquisição da casa 
própria), haja vista já preexistir garantia constitucional de estabilidade funcional àquele que detiver três anos de efetivo 
exercício no cargo de provimento efetivo.

Bem por isso, nesta fase processual, tal benesse fiscal aparenta consistir outro tipo de favorecimento a grupo 
específico de contribuintes, por força das atividades ocupacionais que realizam, a violar diretamente a cláusula pétrea da 
isonomia – impostergável, portanto – e o art.150, II da Carta Magna, notadamente porquanto não considere a capacidade 
contributiva como fato de diferenciação, agraciando tanto o Chefe dos Poderes Executivo e Legislativo, como o servidor 
de menor remuneração.

Outrossim, a verossimilhança da tese Ministerial igualmente se sustenta no fato de, acaso fosse o real intento do 
legislador soteropolitano isentar a tributação daqueles trabalhadores não agraciados pelo FGTS, os servidores públicos 
das esferas Estaduais e Federais também deveriam ter sido contemplados com igual benefício fiscal, por se encontrem em 
situação de igualdade àqueles detentores de tal privilégio, mas assim não o foram.

Logo, em sede de cognição sumária, reconheço o fumus boni iuris apto ao deferimento da medida cautelar, pela 
provável contrariedade dos art.125 da Lei Municipal n.º7.186/2006 e, por arrastamento, o art.21, caput e §§1º a 4º 
do Decreto n.º24.058/2013 com o sistema tributário estadual, previsto na norma de controle (art.149 da Constituição 
Baiana), diante da possível inconstitucionalidade da isenção de ITIV conferida a todo agente público municipal da 
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo (ou seus respectivos cônjuges e 
companheiros), que venha a adquirir propriedade para fins residenciais, desde que não seja proprietário, de outra unidade 
imobiliária nesta Capital, após três anos do efetivo exercício, nem tenha gozado deste benefício nos últimos dez anos.

Reconhecida a probabilidade do direito suscitado pelo Requerente, vislumbro também a urgência da pretensão 
cautelar, configurando-se o periculum in mora de ineficácia do provimento final pelo risco de manutenção dos efeitos 
das normas aparentemente inconstitucionais, porquanto autorizem, nesta Capital, a antecipação do ITIV, sem que haja 
autorizativo constitucional para tal imprópria antecipação tributária.  Saliente-se, ainda, que o perigo de ineficácia do 
resultado útil se aflora pelo cenário econômico em que o Brasil atualmente se encontra, assolado por uma crise financeira 
avassaladora, que tem comprometido a renda do cidadão comum, com desemprego, recessão e perda do valor de compra, 
com o congelamento de salários, daqueles que eventualmente estejam exercendo atividade remunerada.

Destarte, sendo manifesta a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ITIV, para momento que precede, 
inclusive, a entrega de imóvel ainda em construção, objeto do contrato de promessa de compra e venda com a Incorporadora 
Imobiliária, infere-se o inegável perigo da demora ao sujeito passivo da relação tributária, caso não seja concedida a liminar 
vindicada, diante da ilegítima exigência precipitada de exação, cujo fato gerador sequer se implementou. Ademais, a 
perpetuação, ainda que momentânea, dos efeitos de tais normas soteropolitanas ocasionariam, sem dúvidas, o agravamento 
da crítica realidade financeira dos contribuintes que visam adquirir a casa própria, ao terem obrigação de recolher grande 
importância a título de ITIV, muito antes de ser realmente devido, circunstância que, por conseguinte, agravaria o 
desaquecimento doa economia local como um todo e, ainda, do mercado imobiliário.
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Neste contexto, o perigo da demora também se aflora, em relação à progressividade de alíquota e isenção a agentes 
públicos, por acarretarem perda de receita ao Erário, com a aplicação da alíquota diferenciada de 01% para imóveis que 
tenham certo valor venal, embora deva persistir a alíquota geral e abstrata de 03%, além de representarem contrariedade 
ao princípio da isonomia e art.150, II da Carta Magna.

Por fim, para fins de modulação de efeitos, sopesados o princípio da segurança jurídica e o excepcional interesse 
social, infiro também pertinente que a eficácia deste decisum apenas se opere ex nunc, a fim de se evitar que os até então 
beneficiados com a alíquota mínima de ITIV e servidores públicos contemplados com a isenção não sejam surpreendidos 
com a cobrança do imposto, com fulcro no art.27 da Lei n.º 9.868/99 e à semelhança do previsto no art.122, II do 
CTRMS.

Esclareço, por fim, que a concessão desta medida cautelar não tem o condão de repristinar as legislações anteriores, 
que tenham previsto, para o ITIV, iguais ou similares regras de substituição tributária para frente, progressividade de 
alíquotas e isenção aos servidores públicos soteropolitanos, por aparentarem, ao menos neste estágio, padecer de iguais 
indícios de contrariedade à norma de controle.

Isto porque, a presente tutela de urgência cuidou de não sustar os efeitos de toda a legislação inerente ao ITIV, 
atingindo, tão somente, os verbetes legais que tratam das inconstitucionalidades por ora detectadas. Por exemplo, não 
atinge o dispositivo que versa sobre a hipótese comum de compra e venda iminente (ou seja, em que não há pacto 
prelibatório de promessa alienatória), por ter apenas suprimido a expressão “inclusive para entrega futura”, prevista no art.3º, 
I do Decreto n.º 25.058/2013. Permite-se, pois, a cobrança das legítimas hipóteses de incidência do ITIV.

Confluente às razões expostas, rejeito a preliminar suscitada e, num juízo de cognição sumária, DEFIRO 
PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR requerida, para, com fulcro no art.10º da Lei n.º9.868/99 e reconhecendo 
o fumus boni iuris e o periculum in mora, suspender os efeitos do art.118, I, art.119, parágrafo único, art. 122, §1º, I 
e art.125 da Lei Municipal n°7.186/2006 e, por arrastamento, do art. 3º, I (apenas quanto ao trecho “inclusive para 
entrega futura”) e VII, art. 8º, I, parágrafo único c/c I, II e III, art.9º, II c/c parágrafo único, art.14, §1º, §3º, I, II, 
art.15, caput c/c parágrafo único e art.21, §§1º a 4º do Decreto Soteropolitano n.º24.058/2013, dando, por ora, ao 
art.122, I do CTRMS, interpretação conforme à constituição, para excluir, de sua incidência, a exigência precipitada do 
ITIV sobre os contratos de promessa de compra e venda, diante das disposições do art.149 da Carta Baiana, até o deslinde 
final desta ação, conferindo eficácia ex nunc à liminar, sem repristinar, entretanto, as normas pretéritas que tratavam do 
ITIV, porquanto a presente liminar não compromete a cobrança das hipóteses de perfeita incidência do imposto.

W
TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0010873-88.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO 
PÚBLICO RELATOR (A): DES. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, JULGADO EM 27/04/2017

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES 
REJEITADAS. MÉRITO. IMPETRANTE PORTADOR DE “DISCOPATIA DEGENERATIVA 
COM AMBULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L3-L4”. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 
DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” 
PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE. 
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PARECER MINISTERIAL 
FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Acima de qualquer outra consideração, não se pode perder de vista que a saúde trata-se 
de bem jurídico de valor inestimável e, por isso mesmo, tutelado pela Constituição Federal.
2. Assim dispõe o art. 196 da Carta Magna: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
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3. Na hipótese dos autos, evidente tratar-se de situação que envolve risco, de modo que a 
ausência da garantia de um tratamento adequado ao Impetrante representaria violação a 
direitos indisponíveis, uma vez que impingiria ao paciente sequelas ou, até mesmo, o risco 
de ficar paraplégico.
4. Destarte, a imposição de óbice à realização de cirurgia via Sistema Único de Saúde se 
revela ilegal no momento em que, comprovada a necessidade e urgência do procedimento, 
indicado por profissional habilitado, o Estado da Bahia nega ou não providencia a 
transferência para unidade hospitalar onde é realizado o procedimento neurocirúrgico, 
à míngua de motivação plausível e sem que sejam apontados elementos suficientes para 
justificar a omissão.
5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0010873-88.2016.8.05.0000, em que 
figuram, como Impetrante, MATHEUS LEMOS MACEDO, e Impetrado, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO 
DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, 
no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente 
Desembargador Relator.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS LEMOS MACEDO, em 
desfavor de ato omissivo supostamente ilegal e abusivo atribuído ao SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA 
BAHIA, em razão de não ter sido providenciada a transferência do Impetrante para o hospital Prohope ou o Hospital 
da Bahia, a fim de que seja realizado procedimento cirúrgico de “NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA”.

RELATÓRIO

Inicialmente, narra o Autor mandamental que é portador de “DISCOPATIA DEGENERATIVA COM 
AMBULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L3-L4” (malformação arteriovenosa medular), patologia que lhe causa dor 
e perda de massa muscular dos membros inferiores, o que restringe sua capacidade de locomoção.

Afirma que, em 20/04/2016, deu entrada no Hospital Roberto Santos e, após uma semana, foi submetido a 
“MICROCIRURGIA VASCULAR” para correção de fístula arteriovenosa a nível de T1.

Ocorre que, em 11/05/2016, foi submetido a novo procedimento (arteriografia de controle), que detectou a 
permanência da fístula arteriovenosa.

Nesse passo, alega que a equipe médica do Hospital Roberto Santos chegou à conclusão que o paciente necessita 
de tratamento de fístula arteriovenosa medular por via endovascular em serviço de neurorradiologia intervencionista.

Sustenta, ademais, que não detém condições financeiras para arcar com o procedimento cirúrgico em questão, 
tendo sido solicitado ao Estado da Bahia a transferência do Impetrante para outro hospital, o Prohope ou o Hospital da 
Bahia, que pontua se tratar dos nosocômios referenciais neste tipo de procedimento.

Assevera que “inconformado com a demora na transferência do impetrante, seu progenitor buscou junto ao diretor 
do Hospital Roberto Santos, qual motivo da demora em fazer a transferência para um dos hospitais supramencionados, foi 
informada que o Centro de regulação do Estado não tem vagas” (fl. 03).

Ante os fatos delineados, entende como perceptível a presença dos elementos ensejadores da concessão da tutela 
de urgência pleiteada, em face da ilegalidade e arbitrariedade do ato impugnado.

Ante o exposto, requer seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, no sentido de ser determinado ao 
Impetrado que forneça ao Impetrante, em um prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), o tratamento determinado 
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pelo profissional médico que lhe assiste. Ao final, requer a confirmação da liminar deferida, a fim de que seja concedida 
em definitivo a segurança pleiteada.

 Deferido o pleito liminar em decisão de fls. 23/28.
O Estado da Bahia interveio no feito apresentando defesa às fls. 49/60, suscitando, preliminarmente, a inadequação 

da via eleita por entender se tratar de matéria que demanda dilação probatória, a carência de ação por ausência de indicação 
da autoridade coatora, a falta de interesse processual por perda superveniente de objeto e falta de interesse de agir por 
inexistência de pretensão resistida.

Quanto ao mérito, alega que não há direito líquido e certo a ser protegido, defendendo que eventual demora, 
mesmo que tivesse sido verificada, não poderia ser imputada ao Estado a título de omissão.

Segue asseverando que a realização de consultas, exames, cirurgias e internações no âmbito do SUS, mormente em 
se tratando de procedimento eletivo, deve respeitar a fila de espera e os critérios técnicos que orientam e condicionam os 
serviços médicos e de regulação do Sistema Único de Saúde.

Nesse passo, pugna pela revogação da liminar e extinção do processo sem resolução do mérito face às preliminares 
arguídas ou, se afastadas, que seja denegada a segurança pretendida.

Notificado, o Impetrado deixou de prestar informações.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 67/79, opinou pela concessão da 

segurança.
Com este relato, nos termos do art. 931 do CPC/2015, encaminhem-se os autos à Secretaria para inclusão em 

pauta.

VOTO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MATHEUS LEMOS MACEDO, em desfavor de ato omissivo 
supostamente ilegal e abusivo atribuído ao SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, em razão de não 
ter sido providenciada a transferência do Impetrante para o hospital Prohope ou o Hospital da Bahia para realização do 
procedimento cirúrgico de “NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA”.

Inicialmente, cumpre examinar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia.
Não merece prosperar a preliminar de carência de ação por ausência de indicação da autoridade coatora, uma vez 

que o Impetrante apontou o Secretário de Saúde do Estado da Bahia como autoridade coatora na exordial, sendo inclusive 
parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que detém o poder de desfazer a omissão reputada 
ilegal.

Rejeita-se, assim, a preliminar em questão.
No que tange à preliminar de falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, tendo em vista a 

satisfatividade da medida pela realização da cirurgia vindicada na vestibular do writ, entendo que não merece guarida, 
uma vez que a concessão de liminar no mandado de segurança não enseja a perda do objeto e a consequente extinção do 
processo, ainda que de natureza satisfativa, vez que a irreversibilidade da situação fática não impede a análise da pretensão 
posta em juízo.

Assim, afasta-se a preliminar em voga.
De igual forma, deve ser rechaçada a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. Isso 

porque resta evidente o interesse de agir do Impetrante, seja pela imprescindibilidade da intervenção cirúrgica requerida, 
seja pela omissão injustificada do Estado da Bahia em viabilizar o tratamento adequado na unidade de saúde referenciada.

Assim, rejeita-se a referida preliminar.
No tocante à inadequação da via eleita, em função da necessidade de dilação probatória, melhor sorte não tem a 

prefacial, vez que tal fato depende, inexoravelmente, da observação do mérito da demanda, sendo analisada em momento 
próprio.
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Quanto ao mérito, é cediço que a tutela à saúde é assegurada constitucionalmente, por ser direito fundamental da 
pessoa e dever do Estado, sendo perfeitamente possível exigir de qualquer um dos entes federados os meios e instrumentos 
necessários ao seu resguardo. A responsabilidade pelo dever fundamental de prestação da saúde é solidária, imposto a todos 
os entes da federação indistintamente.

No caso vertente, ao examinar os documentos anexados aos autos, em especial os documentos acostados às fls. 
15/16, que comprovam o delicado quadro de saúde do Impetrante, observa-se a necessidade de submetê-lo a procedimento 
cirúrgico de NEURORRADIOLOGIA INTERVENTIVA com brevidade.

Destarte, acima de qualquer outra consideração, não se pode perder de vista que a saúde, como bem de extraordinária 
relevância à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental 
do homem, manifestando o constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os 
ditames da justiça social.

Assim dispõem os arts. 6º e 196, ambos da Constituição Federal:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, o direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, tendo natural primazia sobre todos os 
demais interesses juridicamente tutelados.

Trata-se de direito concreto, de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido precedente do Pretório Excelso sua 
delimitação mais precisa:

O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado (...) O reconhecimento 
judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas 
carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais 
da Constituição da República (arts. 59, ‘caput’, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, 
um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas 
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua 
essencial dignidade. (STF, AgRg no RE nº 271.286/RS, 2ª Turma, Relator Ministro CELSO DE 
MELLO, Data de Publicação:  DJU de 24/11/2000).

Portanto, impõe-se conferir especial proteção à vida e à saúde, diante da relevância atribuída pelo constituinte a tais 
bens, sendo imprescindível que a interpretação e aplicação de qualquer norma jurídica ocorra no contexto das diretrizes 
inseridas na Carta Magna, não escapando nem mesmo as protetivas do interesse do Estado, daí porque absolutamente 
irrelevantes as costumeiras escusas – sobretudo as de natureza orçamentária – levantadas como barreira ao cumprimento 
deste dever constitucional.
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Portanto, na hipótese dos autos, evidente tratar-se de situação que envolve risco, de modo que a ausência da 
garantia de um tratamento adequado ao Impetrante representaria violação a direitos indisponíveis, uma vez que impingiria 
ao paciente sequelas ou, até mesmo, o risco de ficar paraplégico.

Destarte, não há que se falar em necessidade de obedecer a fila de espera ou ao juízo de discricionariedade do Poder 
Público por deficiência na estrutura organizacional estatal, mormente levando em consideração que o bem da vida da lide 
caracteriza-se como o “mínimo existencial”.

Desse modo, tem-se que as normas burocráticas não podem impedir a obtenção de tratamento adequado 
pelo cidadão carente, mormente quando reste evidenciado o caráter emergencial e imprescindível para a realização do 
procedimento de saúde prescrito pela autoridade médica competente, equivalendo sua restrição à imposição de limites ao 
direito constitucionalmente assegurado.

Assim, a imposição de óbice à realização de cirurgia via Sistema Único de Saúde se revela ilegal no momento em 
que, comprovada a necessidade e urgência do procedimento, indicado por profissional habilitado, o Estado da Bahia nega 
ou não providencia a transferência para unidade hospitalar onde é realizado o procedimento neurocirúrgico, à míngua de 
motivação plausível e sem que sejam apontados elementos suficientes para justificar a omissão.

Em igual sentido, já se posicionou reiteradamente este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
ADOLESCENTE EM ESTADO GRAVE. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E 
RISCO DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS. TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA PARA 
UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA EM NEUROCIRURGIA. NECESSIDADE 
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - ARTS. 4º E 11. RESPONSABILIDADE 
DO PODER PÚBLICO.  INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO 
DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. (TJBA, Apelação nº 0317977-60.2013.8.05.0001, 
Primeira Câmara Cível, Relatora: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, publicado em: 
14/02/2017).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA 
DA UNIDADE HOSPITALAR.  DOENÇA GRAVE. RISCO DE VIDA.  DIREITO À VIDA 
E À SAÚDE. HONORÁRIOS.  FIXAÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Poder Público, abrangendo 
a União, os Estados- Membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, com 
vistas à preservação da saúde daqueles que necessitam, visando assegurar as condições mínimas 
de sobrevivência. Não merece reparos o julgado vergastado no tocante à determinação de 
fornecimento do leito em específico e necessário ao tratamento da Autora. É incabível a recusa 
do Estado em arcar com o custeio da internação e transferência, sob o argumento de que a 
capacidade do Poder Público em prover todos os anseios e necessidades da população é limitada.  
É de se reconhecer o direito da autora, posto que o direito à vida e à saúde devem ser garantidos, 
consoante preceito constitucional. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do 
quanto disposto na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. (TJBA, Remessa Necessária 
nº 0005273-93.2010.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator: EDMILSON JATAHY 
FONSECA JÚNIOR, publicado em: 28/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO 
DE EFEITO SUSPENSIVO DE LIMINAR - CONCESSÃO DA TRANSFERÊNCIA DA 
AGRAVADA PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA -  
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TRATAMENTO ADEQUADO RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DIREITO À SAÚDE 
- ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTOS E TRATAMENTO - RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO 
- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPROVIMENTO. Agravo de Instrumento 
interposto face ao deferimento de liminar nos autos da Ação Civil Pública. Decisão Interlocutória 
do juízo a quo que concedeu a transferência da Agravada para Centro Especializado em Cirurgia 
Ortopédica. Reconhecimento da necessidade de tratamento adequado sob responsabilidade do 
Estado. Direito à saúde tutelado na Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana, direito 
à vida. Improvimento. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 0162440-58.2016.8.05.0909, Terceira 
Câmara Cível, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, publicado em: 14/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA 
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CRANIOTOMIA. LIMINAR CONCEDIDA, 
FIXANDO-SE PRAZO DE 72 HORAS E MULTA DIÁRIA DE R$ 3.000,00 PARA O 
CASO DE DESCUMPRIMENTO. RISCO DE MORTE. LIMINAR CUMPRIDA. PRAZO 
CONDIZENTE COM A URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO DE REDUÇÃO 
DO VALOR DAS ASTREINTES, NA ESPÉCIE. AGRAVO IMPROVIDO EM PARTE. 
As astreintes integram o rol das medidas coercitivas das quais pode se utilizar o julgador para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, podendo ser imposta inclusive contra a Fazenda 
Pública, devendo, contudo, ser cominada em valor suficiente e compatível com a obrigação, 
bem como ser determinado prazo razoável para cumprimento do comando. Caso em que o 
MM. Juiz a quo deferiu liminar determinando que o Estado da Bahia assegurasse a realização 
de craniotomia, cirurgia prescrita para a Agravada em regime de urgência para bloqueio de dois 
aneurismas, havendo risco de óbito, razões pelas quais se afigura razoável o prazo de 72 horas para 
cumprimento da obrigação, não sendo excessiva a multa de R$ 3.000,00 arbitrada para o caso de 
descumprimento, dada a relevância dos bens jurídicos que se visa tutelar, quais sejam o direito 
à saúde e à vida, que têm proteção constitucional. Montante atingido pelas astreintes no caso 
concreto que, de igual modo, não se revela excessivo, considerado o cumprimento da medida 
pelo Ente Estatal, ainda que após o encerramento do prazo de 72 horas. Decisão mantida. Agravo 
improvido. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 0017805-92.2016.8.05.0000, Terceira Câmara 
Cível, Relatora: TELMA LAURA SILVA BRITTO, publicado em: 07/03/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA 
DE INTERESSE DE AGIR E DE PERDA DO OBJETO REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE 
EXAME E TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE 
NEUROCIRURGIA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. OMISSÃO DO PODER 
PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Não se 
exige, como requisito para a admissibilidade da ação, o esgotamento da via administrativa antes 
de acionar judicialmente o Poder Público, notadamente quando o objetivo é assegurar o direito 
à saúde e à vida. Interesse de agir e pretensão resistida evidenciados pela formulação de pedido 
de transferência junto à Central Estadual de Regulação, bem como pela efetivação da medida 
somente após a concessão de liminar nos autos do mandado de segurança. Preliminar de ausência 
de interesse de agir rejeitada. Não há que se falar em perda do objeto da ação em razão do 
cumprimento da ordem liminar, dada a necessidade de confirmar, no exame do mérito da ação, 
o direito do Acionante à disponibilização de vaga em estabelecimento hospitalar, já assegurada 
em sede de medida de urgência, tanto mais quando o Ente interveniente se insurge contra a 
pretensão. Preliminar rejeitada. O Estado tem o dever de prestar assistência à saúde de seus 
administrados, de forma igualitária e universal, devendo dispensar atenção particular em casos 
específicos, quando o que está em risco é a vida, direito inviolável garantido pela Constituição 
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Federal (art. 5º, caput, e art. 196). Dever concretizado, entre outras formas, por meio do Sistema 
Único de Saúde – SUS. Paciente diagnosticado com tumor cerebral, com indicação de realização 
de neurocirurgia, que deve ser fornecida pelo Estado. A imposição de óbice à realização de 
cirurgia via SUS se revela ilegal quando, comprovada a necessidade e urgência do procedimento, 
indicado por profissionais habilitados, o Estado da Bahia nega ou não providencia a transferência 
para unidade hospitalar onde é realizado o procedimento neurocirúrgico, à míngua de motivação 
plausível e sem que sejam apontados elementos suficientes para justificar a omissão. Ilegalidade 
e violação a direito líquido e certo demonstradas. Segurança concedida. (TJBA, Mandado de 
Segurança nº 0012274-59.2015.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: TELMA 
LAURA SILVA BRITTO, publicado em: 23/09/2016).

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no 
mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar concedida às fls. 23/28 dos autos.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001034-05.2017.8.05.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, JULGADO EM 18/04/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O MUNICÍPIO. 
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OXIBUTININA PARA TRATAMENTO DE 
ARTROGRIPOSE CONGÊNITA E BEXIGA NEUROGÊNICA EM CRIANÇA DE DOIS ANOS. 
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO 
GRAU. RECURSO INSTRUMENTAL MANEJADO PELO MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: DESCABIMENTO.  SOLIDARIEDADE 
ENTRE OS ENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO E PROMOÇÃO 
DA SAÚDE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE NOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 
DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 
INSUBSISTÊNCIA.  CONTRARIEDADE AO ATO DO JULGADOR PRIMEVO EXPRESSO 
NAS RAZÕES MERITÓRIAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIGURAÇÃO 
DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONSEQUENTE INTERESSE DE AGIR DA PARTE 
CONTRÁRIA. REJEIÇÃO DA PREAMBULAR.
MÉRITO: TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. PRESENÇA. ART. 300 DO CPC. 
PROBABILIDADE DO DIREITO.  DIREITO DO PACIENTE A ACESSO AO MEDICAMENTO 
APROPRIADO AO TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL 
À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECUSA VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA.  CONCRETUDE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO 
DIREITO À VIDA E SAÚDE. PERIGO DE DANO. RISCO À VIDA E À SAÚDE DO 
PACIENTE, CRIANÇA DE DOIS ANOS DE IDADE. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DO 
TRATAMENTO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM PROTOCOLOS CLÍNICOS 
E DIRETRIZES LEGAIS. EQUÍVOCO, DIANTE DA PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO 
MÉDICA SOBRE O TRATAMENTO E O FÁRMACO A SER UTILIZADO. RELATÓRIO 
MÉDICO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE SOMENTE POSSÍVEL DE SER ELIDIDA APÓS 
COTEJO PROBATÓRIO APENAS DISPONIVEL NA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO 
DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
POSSIBILIDADE, QUANDO A POSTERGAÇÃO DA MEDIDA FRUSTE O PRÓPRIO 
DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 0001034-05.2017.8.05.0000, de Lauro de 
Freitas, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, 
pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

A decisão de cópia às fls. 22/23v, exarada na ação promovida por G. F. A., representado por sua genitora Laísa 
Santos Frota, deferiu a tutela antecipada de urgência requerida, determinando ao Município agravante fornecer ao 
agravado, criança de pouco mais de dois anos, o medicamento oxibutinina, para tratamento de artrogripose congênita e 
bexiga neurogênica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a sessenta dias.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo, onde levanta preliminar ligada à ilegitimidade passiva, em 
razão do medicamento não estar incluso entre os da sua competência para o fornecimento, e falta de interesse de agir, 
diante da ausência de prévio requerimento administrativo do fornecimento do fármaco, sustentando, ainda, no mérito, 
em síntese, a necessidade de reforma do decisório em face do tratamento pleiteado judicialmente estar fora dos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas disciplinados pelo art. 19-N, II, da Lei 8080/90 e também fora da Relação Municipal 
de Medicamentos (REMUNE), não estando, portanto, incluído na lista de assistência farmacêutica do SUS, entendendo 
inadmissível que um único atestado médico sirva de prova inequívoca das alegações autorais, tanto mais quando a bula do 
medicamento informa ser contraindicado para menores de cinco anos. Afirmando a irreversibilidade da ordem judicial e 
o esgotamento do objeto da lide, além da ocorrência de danos graves e de difícil reparação, requereu a concessão de efeito 
suspensivo, e, a final, o provimento recursal.

Decisão, fls. 111/112, indeferindo a suspensividade requestada. Contraminuta de fls. 115/123, pelo improvimento.
Assim foi relatado o recurso
Inicialmente, deve a Secretaria da Câmara providenciar a modificação do nome da parte agravada neste recurso, 

que deverá ser consignado como G. F. A., representado por Laísa Santos Frota.
Analisa-se a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelo agravante ao fundamento do fornecimento do 

medicamento oxibutinina não ser da competência do Município.    
Na conformidade do entendimento jurisprudencial assente dos Tribunais Superiores, sabe-se que o atendimento 

à saúde é dever de todos os Entes Públicos, que partilham a responsabilidade de fornecer medicamentos e propiciar os 
tratamentos necessários aos cidadãos, assegurando as condições mínimas de sobrevivência digna:  

“(…). Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição 
de 1988 traga norma de caráter programático, o Estado não pode furtar-se do dever de propiciar os 
meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para 
garantir o seu direito à vida, de medicamento que não esteja na lista daqueles oferecidos gratuitamente 
pelas farmácias públicas, é dever solidário da União, do Estado e do Município fornecê-lo. Nesse 
sentido, AI 396.973 (rel. min. Celso de Mello, DJ 30.04.2003), RE 297.276 (rel. min. Cezar Peluso, 
DJ 17.11.2004) e AI 468.961 (rel. min. Celso de Mello, DJ 05.05.2004). (...)”. (STF, Decisão, AI 
817241, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Dje-193, 14/10/2010).

ADMINISTRATIVO   E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL.  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISÓRIO MONOCRÁTICO AGRAVADO. 
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APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. NÃO 
É IMPOSITIVO O CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. 
IMPRESCINDIBILIDADE    DA    MEDICAÇÃO.   FUNDAMENTO   EMINENTEMENTE 
CONSTITUCIONAL.   REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
(…).
2.  O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade   solidária dos entes federados, de forma que 
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios 
e medicamentos para tratamento de saúde.
(…). (STJ, AgInt no REsp 1605879/PI, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1ª T., DJe 04/10/2016).

Desta forma, diante da responsabilidade solidária de União, Estados-membros e Municípios, qualquer destas 
entidades tem legitimidade para responderem nas ações objetivando a garantia do acesso à medicação para pessoas 
desprovidas de   recursos   financeiros.

Assim sendo, rejeita-se a preliminar.
O agravante também agitou preambular ligada à falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento 

administrativo de fornecimento do medicamento, cuja rejeição da prefacial também é corroborada por jurisprudência do 
STJ, diante da existência de pretensão resistida pelo recorrente ao pleito do recorrido, configurada na defesa meritória ao 
óbice ao fornecimento do fármaco, realizada neste agravo de instrumento:   

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA 
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. 
PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA 
O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. 
INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.  Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação   na   qual os ora recorridos 
postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do 
mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo.
II.  No  caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar 
de ausência de interesse de agir dos autores da demanda,  e,  no  mérito, contestou a pretensão da 
inicial, alegando que  (a)  o  fornecimento  do  medicamento  Miflasona 400mg seria de competência 
dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é  disponibilizado  pelo  Ministério  da  
Saúde, de modo que a parte autora  deveria  submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo  
SUS  e  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde. Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio 
requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, 
no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos 
agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual.
III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que 
“a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real 
disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que   o   interesse   de   agir   se mantém íntegro 
diante dessa circunstância” (STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.407.279/SC, Rel.  
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/
PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.
IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de 
demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência 
de interesse de agir dos agravados.
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V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1492148/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 
2ª T., DJe 17/03/2016)

Rejeita-se a preliminar.
Do mérito, circunscreve-se o agravo a definir se há juridicidade no decisório que antecipou a tutela, nos autos da 

ação promovida pelo agravado ao agravante, cujos requisitos da antecipatória estão definidos no art. 300, do CPC/2015, 
vertido no sentido de que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, e explicitados pela jurisprudência ao afirmar que “A tutela de 
urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida “liminarmente ou após justificação prévia” e depende da comprovação 
de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, 
CPC/2015 - Livro V, Título II)” (STJ, TutPrv no REsp 1.572.555, Rel. Min.  BENEDITO GONÇALVES, 12/12/2016).

E do exame do caderno processual observa-se que o agravado, criança de pouco mais de dois anos, demonstrou 
necessitar do medicamento oxibutinina, para tratamento de artrogripose congênita e bexiga neurogênica, na conformidade 
dos documentos médicos de fls. 24v e 25, que assim descrevem a situação do paciente:

“apresenta artrogripose congênita múltipla e bexiga neurogênica. Para o tratamento da bexiga 
neurogênica a mãe realiza cateterismo vesical intermitente limpo, de quatro em quatro horas, durante 
o dia, com sonda aberta noturna. Utiliza para tal sonda de Nelaton nº 6, que é trocada a cada 
procedimento (4 sondas por dia).
Também necessita de lidocaína gel para lubrificação das sondas e, como não apresenta continência 
urinária, faz uso de fraldas descartáveis.
Associado ao cateterismo, tem programação de início de medicação de uso contínuo, oxibutinina via 
oral”.

Desta forma, a fim evitar o agravamento da morbidade, a necessidade do medicamento é atestada pelo relatório 
médico, que informa a doença enfrentada pela paciente  e o uso do remédio como tratamento, cujo documento médico 
avaliza por si só a presença do perigo da demora  e o justificado receio de deferimento da medida somente ao final da 
ação proposta, quando poderá restar inócua, além do relevo da fundamentação apresentada residir no próprio tipo de 
direito cuja consecução é frustrada pela conduta do agravante, o direito à saúde, corolário do direito à vida, protegidos 
constitucionalmente.

Ressalte-se que a discussão a respeito da eficácia do medicamento não pode ser realizada na atual seara do agravo de 
instrumento, ante a estreiteza das suas condições instrutórias, cabendo, por ora, apenas perquirir dos requisitos ensejadores 
do deferimento da medida, presentes, como acima exposto, tanto mais quando descontem o caderno processual qualquer 
indício de que o profissional prescritor do remédio o tenha feito com irregularidade ou falta de zelo no exercício da 
profissão.

Assim, qualquer Ente Público ao negar a proteção perseguida quanto ao fornecimento de medicamentos 
reconhecidamente necessários, omite-se em garantir o direito fundamental à saúde, previsto constitucionalmente, 
humilhando a cidadania com sua conduta e descumprindo seu dever legal de amparo à vida.

Neste sentido, o texto da Lei Maior, dando concretude ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito 
à vida, alçou o direito à saúde ao patamar de Direito Social, prevendo, em seu art. 196, que “a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Constata-se, portanto, que os direitos à vida, à saúde e à dignidade devem ser prevalentes na atuação do Estado, 
mesmo em detrimento dos gastos públicos, aplicando-se nestes casos o princípio da ponderação, de forma a dar maior 
relevo aos mencionados direitos fundamentais quando cotejados com a prévia dotação orçamentária ou implicações 
financeiras, como bem afirmando pelo Min. João Otávio de Noronha, no sentido de que “a vida e a saúde constituem bem 
por demais valioso, que não pode ser colocado no plano meramente financista dos interesses estatais, não sendo razoável pretender-
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se que o risco de um suposto dano patrimonial ao ente público seja afastado à custa do sacrifício pessoal da parte necessitada”. 
(STJ, AgRg na MC 11805/RJ, DJ de 20.10.2006). Daí resulta inexistir malferimento pelo provimento judicial que defere 
a medida, aos princípios da anualidade orçamentária, continuidade dos serviços públicos e não vinculação de impostos.

Ademais, o direito à saúde está inserto no conceito de mínimo existencial, de maneira que não está o Judiciário 
indevidamente adentrando em competências constitucionais de outro Poder ao determinar o fornecimento do medicamento, 
senão fazendo cumprir direitos constitucionalmente assegurados em obediência à prevalência dos princípios que regem a 
sociedade, impondo acertadamente a prioridade àqueles mais básicos, tais como a inviolabilidade do direito à vida previsto 
no art. 5º da Constituição Federal, que tem como consectário lógico o direito à saúde, também regulado no art. 196 da 
Carta. É elucidativo o julgado do STJ:

 
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. 
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO 
POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento 
brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e 
social.
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, 
é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O 
legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que 
está compelido a cumprir o dever legal.
3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito 
à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a 
ser protegido.
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou 
econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle 
de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de 
uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório 
ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso 
ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar 
ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-
hospitalar. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente não passa de biombo 
para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas 
na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. 
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as 
fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, 
não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando 
rompimento do princípio da separação dos Poderes.
6. “A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 
discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.
Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão 
da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador” (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010).
7. Recurso Especial provido. (Processo REsp 1068731 /RS. RECURSO ESPECIAL 2008/013793
Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. 
Data do Julgamento 17/02/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012).
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Julgamento deste Tribunal da Bahia, além de também tratar do tema deste recurso, também afastou o conceito da 
reserva do possível como justificador da omissão da Administração:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO 
DEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINANDO QUE o 
AGRAVANTE DISPENSE AO AUTOR OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU 
TRATAMENTO, CONSOANTE RELATÓRIOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. IMPERTINÊNCIA.
(…).
2. Em conformidade com o art. 196, da CF/88, o Estado tem o dever de prestar assistência a saúde a 
todos, de forma integral, e o Pretório Excelso sedimentou o entendimento de que a norma insculpida 
no art. 196, da Carta Magna, é direcionada à todos os entes federativos, havendo um verdadeiro dever 
solidário da União, do Estado e do Município em fazer valer o direito à saúde;
3. Por outro lado, embora a escassez de recursos públicos e a teoria da reserva do possível tenha servido 
constantemente para justificar o descumprimento da lei, mediante o argumento de ser o medicamento 
de alto custo e da necessidade de rotinas administrativa e de perícia para verificar a indispensabilidade 
do medicamento e para otimizar os recursos, não pode servir como armadura para que a administração 
pública, em suas esferas, deixe de garantir direitos fundamentais. Considerando que o medicamento foi 
indicado por médico que acompanha o agravado e levando em conta seu estado de saúde e a gravidade 
da doença, não se pode negar ao paciente o acesso a qualquer tipo de medicamento que possa lhe dar 
oportunidade de melhora, pois a realização de perícia pode ser demorada e pode fazer com que, no 
momento em que o medicamento vier a ser dispensado, as chances de recuperação do agravado tenham 
se esgotado;
4. Evidente que neste caso o periculum in mora é inverso, pela gravidade da doença, não tendo 
cabimento também o pedido para que o agravado seja compelido a prestar caução relativa ao valor do 
medicamento, pois seria o mesmo que indeferir a antecipação de tutela.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (AI 0012326-94.2011.8.05.0000, Rel. Desa. Maria 
Marta Karaoglan Martins Abreu, 1ª C.C., 15/10/2012)

Repise-se que quando o Judiciário determina o fornecimento de medicamento pelo Ente Público, está fazendo 
prevalecer a norma inobservada pela administração, cumprindo com o seu dever constitucional de salvaguardar a saúde 
dos cidadãos, (STF, STA/PR 244, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 18-9-2009), e é neste contexto que inexiste afronta à 
Lei de Responsabilidade Fiscal ou implicações tributárias pelo cumprimento da ordem, tanto mais quando acobertado o 
administrador pela determinação judicial.

Desta forma, ao pleitear-se direito concreto, amparado por indicação médica, cuja não realização pode trazer 
implicações gravosas à saúde e em última análise à própria vida, configurados restam os requisitos autorizadores da medida, 
a ser deferida pelo Juiz, nestas hipóteses.  

Deve ser afastada, ainda, a alegação de  impossibilidade de antecipação de tutela por esgotar  o objeto da ação, com  
violação ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, pois a proibição do deferimento de medida liminar satisfativa, irreversível, 
ou que exaura o objeto do processo, somente é cabível quando a postergação da medida  não frustre a própria tutela 
jurisdicional, ou seja, se persegue o paciente direito cuja ausência de deferimento pode comprometer-lhe a vida, é certo 
não prevalecer tal restrição normativa. É como entende o STJ, conforme decisão com farta indicação jurisprudencial:

“(…). Há muito se sedimentou na jurisprudência do STJ o entendimento de que é possível a concessão 
de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para o fim de obrigá-la ao fornecimento 
de medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure 
o direito à vida. Precedentes: AgRg no Ag 842.866/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 
03/09/2007; REsp 904.204/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 01/03/2007; 
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REsp 840.912/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 23/04/2007; AgRg 
no Ag 747.806/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 18/12/2007. 3. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no Ag 1299000/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1ª T., 
DJe 10/02/2012)”

Posição de há muito adotada por aquela Corte Superior:
 
(…). 4. Ainda que o artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público 

no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se 
de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da 
requerente.

5. Medida cautelar julgada procedente. (MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119).

O tema debatido no recurso também é assente na jurisprudência deste Tribunal da Bahia, inclusive em recentes 
julgados e tocantes ao mesmo remédio pleiteado pelo agravado:

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO 
À PACIENTE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. 
RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.
I -  A responsabilidade dos entes federativos, em relação à saúde, encontra fundamento no art. 196, da 
Constituição Federal, que estabelece, como direito de todos os cidadãos, o acesso universal e igualitário 
a um sistema público e gratuito de assistência à saúde.
II - Assim, havendo necessidade de fornecimento de algum tipo de medicamento para o restabelecimento 
da saúde de um indivíduo, como no caso, pode ser requerida a sua efetivação por qualquer das esferas 
governamentais, federal, estadual ou municipal.
III - Portanto, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo, porquanto determinou que 
tanto o Estado da Bahia quanto o Município de Salvador forneçam à enferma o medicamento 
Oxibutinina de 25mg intravesical e o material de consumo necessário, conforme relatório médico de 
fls. 25/29, garantindo-se, assim, a concretização do direito fundamental à saúde.
IV – No mesmo sentido, mostra-se correta a sentença que indeferiu o pedido de pagamento de 
honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública, com base na Súmula 
421 do STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (Apelação 0104537-83.2010.8.05.0001, Rel. 
Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª C.C., 17/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA C/C COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL A TRATAMENTO DE SAÚDE 
DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. SENTENÇA 
PROCEDENTE, CONDENANDO O MUNICÍPIO A FORNECER O MEDICAMENTO. 
SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. APELO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
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O SUS, financiado com recursos do orçamento da seguridade social dos entes públicos, além da 
sociedade de forma direta ou indireta (arts. 195 e 198, § 1º, CF) deve fornecer aos seus usuários o 
direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos 
problemas orçamentários que a Administração possa ter, sob pena de inobservância do direito à vida 
e dos princípios da isonomia e da igualdade de condições. É obrigação do Estado (União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 
acesso à medicação necessário à cura de suas enfermidades. Sendo o Sistema Único de Saúde integrado 
pela União, Estados e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade 
passiva de qualquer deles no pólo passivo da demanda (RESP 719716/SC, DJ 05/09/2005, Min 
Relator Castro Meira).
(Apelação 0007721-30.2009.8.05.0274, Rel. Augusto de Lima Bispo, 1ª C.C., 06/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 2. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. 3. PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE 
CONSAGRADO A TODOS. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88, 
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. 4. POSSIBILIDADE DE URGÊNCIA DO QUADRO DE 
SAÚDE DO RECORRIDO OU MESMO RISCO DE VIDA, CASO NÃO SEJA FORNECIDO 
O MEDICAMENTO QUE LHE FORA PRESCRITO. 5. DECISÃO MANTIDA. 6. RECURSO 
IMPROVIDO. (Ap 0010560-06.2011.8.05.0000, Rel. Desa. Sara Siva de Brito, 1ª C.C., 
18/06/2012).

Também não subsiste a postulação do recorrente de reforma do ato judicial sob a arguição do tratamento pleiteado  
estar fora de Protocolos e Diretrizes disciplinados pelo art. 19-N, II, da Lei 8080/90 e também fora da Relação Municipal 
de Medicamentos (REMUNE), pois a falta de padronização do medicamento na rede pública não pode reverter em 
desfavor do paciente, sob pena de restar desassistido e de restar inócuo o seu direito à saúde, bem como em razão da escolha 
do fármaco e do melhor tratamento ser responsabilidade e atribuição do médico assistente e não do Ente Público:

ADMINISTRATIVO   E   PROCESSUAL   CIVIL.  FORNECIMENTO DE FÁRMACO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO NÃO INCORPORADA AO SUS. REEXAME 
DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que 
é possível “o fornecimento de   medicamentos   não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, 
quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito” (AgRg no AREsp 
697.696/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, 
DJe 26/06/2015.).
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a se aferir a necessidade do 
medicamento pleiteado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório 
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/
STJ.
4.  Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 962.285/DF, Rel. Min. SÉRGIO 
KUKINA, 1ª T., DJe 05/10/2016)

Desta forma, não merece reforma a decisão recorrida, pois consentânea com dispositivos constitucionais, legais e 
entendimento jurisprudencial predominante.

Diante do exposto, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

W
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TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002169-86.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO 
PÚBLICO, RELATOR (A): DES. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, JULGADO EM 27/04/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. MÉDICO. 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, CF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO 
REGIMENTAL PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 0002169-86.2016.8.05.0000, 
em que figuram, respectivamente, como Impetrante DURVALINA CUNHA VIEIRA DALTRO e, como Impetrado, o 
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar PREJUDICADO o Agravo Regimental e, no mérito, CONCEDER 
A SEGURANÇA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança nº 0002169-86.2016.8.05.0000 impetrado por DURVALINA CUNHA 
VIEIRA DALTRO em face de ato supostamente coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, 
que a demitiu do serviço público sob a alegação de acumulação indevida de cargos.

Aduz a Impetrante ter sido surpreendida com a acusação de que teria infringido o art. 177, alínea “c” do artigo 
192, XI, ambos da Lei Estadual nº 6.677/94, o que resultou na sua demissão, a qual considera ilegal.

Com isso, foi instaurado o processo administrativo disciplinar, embora a Corregedoria da Polícia Civil – 
CORREPOL tenha sugerido o seu arquivamento, após as explicações da demandante.

Mesmo assim, afirma que a Coordenação de Acompanhamento e Controle e a Coordenação Técnica da Polícia 
Civil entenderam haver indício de que a Impetrante possuía quatro vínculos laborativos públicos, em dissonância com o 
que preceitua o art. 37 da CF/88.

Diante disso, a Impetrante interpôs o presente mandamus tendo, inicialmente, requerido os benefícios da justiça 
gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF/88 e Art. 4º da Lei 1060/50, alegando impossibilidade econômica para 
arcar com as despesas do feito.

Junto com a inicial anexou diversos depoimentos a seu favor, todos assinados por coordenadores de departamentos 
e prefeituras do interior, a respeito de seu comportamento, atuação e compatibilidade de horários de trabalho, não 
ocasionando, por conseguinte, qualquer prejuízo ao desempenho de suas funções.

Alega, também, que sempre atuou de boa-fé, além de ter demonstrado que não acumulou quatro cargos públicos, 
e que, mesmo assim, foi exonerada, sem que a autoridade coatora tenha obedecido a gradação de aplicação de penalidade, 
já que jamais foi penalizada e nem ocupava qualquer cargo incompatível na época da instauração do PAD.

Defende, por fim, que foi demitida do Departamento Médico da Polícia Civil – DEMEP mesmo tendo a instrução 
do PAD apontado que não foram infringidos os artigos da lei que tratavam da incompatibilidade apontada, além da 
extrapolação dos limites para a conclusão do processo disciplinar (60 dias).

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para que seja cassado o ato ilegal, suspendendo-se a eficácia da 
demissão e mantendo a Impetrante na função de médica efetiva no mesmo cargo que ocupava, bem como o pagamento 
da remuneração durante o período em que esteve afastada, até o julgamento final do writ.
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O douto Juiz Substituto de 2º Grau, plantonista, ao receber o Mandado de Segurança, indeferiu o benefício da 
gratuidade judiciária sob a alegação de ser a Impetrante uma médica que usufrui rendas, não sendo, portanto, carente, no 
sentido legal do termo.

Em seguida, o julgador, embora reconhecendo a relevância dos fundamentos apresentados pela Impetrante, 
decidiu por aguardar a distribuição ao relator que verificará a pertinência das razões deduzidas na inicial, inclusive para 
fins de regular distribuição do feito, nos termos do § 4º da Resolução nº 18/2009, deste tribunal.

No que diz respeito à negativa da gratuidade da justiça requerida pela Impetrante, esta, conforme comprovação 
constante das fls. 198/199 dos autos, efetuou o pagamento das custas referentes a este processo.

Foi proferida decisão monocrática às fls. 201/205, deferindo a liminar pleiteada para cassar o ato supostamente 
ilegal que exonerou a Impetrante da função de médica no Departamento Médico da Polícia Civil – DEMEP, para que 
haja o permanecimento no mesmo cargo até o final de decisão, além de perceber o pagamento da remuneração durante o 
período em que esteve afastada.

O Agravo Regimental foi interposto pelo Estado da Bahia às fls. 213/218 no sentido de suspender os efeitos da 
medida liminar concedida.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 393/400 para que fosse negado seguimento ao Agravo Regimental e 
que fosse mantida a decisão em todos os seus termos.

A Impetrante peticionou informando o descumprimento da decisão liminar (fl. 403/404).
O Estado da Bahia juntou os documentos comprobatórios de cumprimento da liminar (fls. 407/409).
O Parecer Ministerial nº 251/2016 (fls. 427/435) foi no sentido de conceder a segurança, ante a permissão 

constitucional da acumulação no caso em tela.
Com este relato, nos termos do artigo 931 do CPC/2015, encaminhem-se os autos à Secretaria para inclusão em 

pauta.
Destaca-se que neste processo cabe sustentação oral, com base no art. 937, inciso VI, do CPC/2015.

VOTO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DURVALINA CUNHA VIEIRA 
DALTRO, para atacar o suposto ato praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, que a demitiu do 
serviço público sob a alegação de acumulação indevida de cargos.

Cumpre informar que, em razão da perda do objeto por fato superveniente e consequente falta do interesse de agir, 
restou prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento, sendo desnecessária a sua apreciação.

Inicialmente, ao ensejo das considerações emitidas no Parecer Ministerial, faz-se imperiosa a análise da competência 
a esta Seção Cível de Direito Público para processar e julgar o presente mandamus.

Por força da Emenda Regimental nº 07, de 16 de março de 2016, foi alterado o art. 92, IX, do Regimento Interno 
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de modo a conferir à competência sobredita, litteris:

Art. 92 – Compete a cada uma das Seções Cíveis, processar e julgar:
(…)
IX – os mandados de segurança, mandados de injunção e habeas data contra atos ou omissões: 
(ALTERADOCONFORME EMENDA REGIMENTAL Nº 02/2014, DISPONIBILIZADA 
NO DJE DE 14/05/2014).
a) do Governador do Estado;
b) da Mesa da Assembleia Legislativa;
c) do Procurador-Geral da Justiça;
d) dos Presidentes dos Tribunais de Contas;
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e) do Defensor Público-Geral do Estado;
f ) do Prefeito da Capital;
g) dos Secretários de Estado;
h) do Procurador-Geral do Estado. (Grifo nosso)

A título de complementação, necessária a transcrição do art. 94 do Regimento Interno que versa sobre o julgamento 
os feitos que tragam como matéria os servidores públicos, vejamos:

Art. 94 – À Seção de Direito Público cabe processar e julgar os feitos regidos pelo Direito Público, 
compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I – concursos públicos, Servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias.

Desse modo, resta indubitável a competência para apreciação desta Seção Cível de Direito Público.
O mandamus em questão traz em seu bojo a acumulação de cargos públicos. Acerca disso, é sabido que a 

Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, prescreve a proibição de acumular a remuneração de cargos, elucidando as 
exceções, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

In casu, a Impetrante ocupa dois cargos de médico, sendo lotada no Departamento Médico da Polícia Civil, 
cumprindo plantões de 12 horas, e na Coordenação da Junta Médica Oficial do Estado, exercendo a profissão no turno 
matutino.

A acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde está autorizada constitucionalmente, conforme a 
alínea “c”, do art. 37, XVI, transcrito acima. Diante dessa previsão expressa, não há que se falar em acúmulo ilegal de 
cargos.

Ademais, a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, trata sobre o tema em seu art. 177, § 1º e § 2º, 
in verbis:

Art. 177 - É vedada a acumulação, remunerada ou não, de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários:
a) de dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) de dois cargos de médico.
§ 1º - A proibição de acumular estende-se a cargos, funções e empregos em autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal.
§ 2º - A compatibilidade de horários consiste na conciliação entre horários de trabalhos 
correspondentes a mais de um vínculo funcional e definidos ao servidor em razão das necessidades 
de serviço, considerados os intervalos indispensáveis à locomoção, às refeições e ao repouso.
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Importante salientar que a acumulação de cargos públicos exige a compatibilidade de horários e que, em relação 
ao preenchimento desse requisito, o direito da Impetrante encontra guarida, haja vista ser compatível o desempenho de 
ambas as funções, conforme demonstrado nos autos.

Acerca da matéria ora ventilada, junto abaixo o entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, 
concedido no Mandado de Segurança nº 0016141-94.2014.8.05.0000. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ART. 37, INC. XVI, ALÍNEA “C”, DA CRFB/88. 
PROFISSIONAL DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. - O art. 37, inc. XVI, letra “c”, da CRFB/88, dispõe que os profissionais de saúde 
podem acumular dois cargos ou empregos na Administração Pública, desde que compatíveis 
os horários. - A Constituição Federal excepciona a hipótese de acumulação de dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, o que ocorre na 
hipótese, somando-se ao fato de que não se pode desconsiderar a realidade atual do trabalhador 
brasileiro, que concorre para um desdobramento de horários de forma a perceber um salário 
digno com o múnus que exerce.

Ainda assim, colaciono os julgados dos respaldados tribunais pátrios, de modo a solidificar e ratificar os fundamentos 
ora expostos, litteris:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS 
DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. MÉDICOS. PROFISSÃO REGULAMENTADA. ART. 
37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CF. LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 
SESSENTA (60) HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, 
em seu art. 37, inciso XVI, alínea “c”, permite a cumulação de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, exigindo, apenas, que haja 
compatibilidade de horários e seja observada a limitação remuneratória disposta no inciso XI 
do art. 37. 2. Inexistindo norma legal que regulamente a carga horária passível de acumulação, 
tem-se que a garantia constitucional não pode ser afastada por mera interpretação, revelando-
se ilegal o ato administrativo que determina ao obreiro fazer opção por apenas um dos cargos 
ocupados, para que sua jornada de trabalho se limite a sessenta (60) horas semanais. 3. Estabelecer 
limitação da jornada de trabalho dos servidores que acumulam cargos privativos de profissionais 
de saúde em sessenta (60) horas/semanais, por si só, levaria à interpretação restritiva do direito 
constitucional assegurado ao servidor, por ato administrativo, sem amparo legal, uma vez que 
não há lei específica nesse sentido. Ao contrário, a norma geral dos servidores públicos - a Lei nº 
8.112/90, em seu § 2º do art. 118, apenas condiciona a possibilidade de acumulação de cargos 
à compatibilidade de horários, não dispondo qualquer limitação acerca da carga horária máxima 
a ser cumprida. 4. Apelo e reexame necessário não providos. (TJ-DF - APO: 20130110143066, 
Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 17/06/2015, 4ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2015. Pág.: 167).

MANDADO DE SEGURANÇA - TETO REMUNERATÓRIO - EC Nº 41/2003 - 
AFASTABILIDADE - DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE MÉDICO - ARTIGO 
37, INCISO XVI, ALÍNEA C - ACUMULAÇÃO DE CARGOS HÁ MAIS DE VINTE E DOIS 
ANOS - DIREITO CONSOLIDADO ANTERIOR À EC Nº 19/98 - INCORPORAÇÃO 
AO PATRIMÔNIO DO IMPETRANTE - DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA 
CONCEDIDA. Não há que se falar na redução do vencimento bruto percebido pelo impetrante, 
pela acumulação de dois cargos privativos de médico, a teor do que dispõe o artigo 37, inciso 
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XVI, alínea c, da CF, haja vista que a remuneração referente a cada cargo assumido, não 
ultrapassa o montante recebido pelo Governador do Estado. A existência do direito adquirido 
subsiste ao teto remuneratório implementado pela EC nº 41/2003, haja vista que a verba salarial 
do Impetrante encontra-se validamente incorporada ao seu patrimônio, o que representa estar 
acobertada pelo manto da imutabilidade. (MS 44034/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO 
DE CASTILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 
PRIVADO, Julgado em 03/11/2009, Publicado no DJE 18/11/2009).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MÉDICO - CUMULAÇÃO 
DE DOIS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ECE 
Nº 54/08 - NORMA CONSTITUCIONAL DISTINTA DA DISCUTIDA NOS AUTOS 
- REJEITADA - TETO ESTADUAL - GOVERNADOR DO ESTADO - OBSERVÂNCIA 
COM REFERÊNCIA EM CADA SUBSÍDIO - SOMA DOS VENCIMENTOS - 
IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO CONGRUENTE DA EC Nº 41/2003 AO SISTEMA 
CONSTITUCIONAL - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO 
E DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS - ORDEM CONCEDIDA. Incabível a 
análise da prejudicial de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual nº 54/08, 
uma vez que a matéria em discussão não gira em torno da citada Emenda e, sim, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, que conferiu nova redação ao art. 37, XI, da CF/88, cuja tema 
principal refere-se a acumulação remunerada de cargos públicos privativos de médico. A vigência 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, que conferiu nova redação ao art. 37, XI, da CF/1988, 
estabeleceu que o subsídio dos servidores públicos estaduais não pode exceder aquele percebido 
pelo Governador do Estado. Para não ocorrer a violação do direito adquirido (art. 60, § 4º, CF) 
nem mesmo a irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF), no caso de cumulação possível de dois 
cargos, o teto remuneratório deve incidir sobre cada remuneração, considerada isoladamente 
e não sobre a somatória. (MS 26744/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 
Julgado em 03/02/2011, Publicado no DJE 25/02/2011).

Nesse diapasão, diante da acumulação lícita de cargos privativos de profissional de saúde, previsto 
constitucionalmente, bem como da compatibilidade de horários comprovada, sem qualquer prejuízo no desempenho de 
suas funções, forçoso reconhecer o direito da Impetrante de ser mantida nas funções que desempenhava, face ao seu direito 
salvaguardado e à observância do princípio da segurança jurídica.

Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PREJUDICADO o Agravo Regimental e, no mérito, 
CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar, para anular o ato ensejador da exoneração da função de médica 
no Departamento Médico da Polícia Civil – DEMEP, permanecendo a Impetrante no cargo que ocupava, recebendo a 
remuneração referente ao período do afastamento.

É como voto.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0071361-16.2010.8.05.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DES. 
EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, JULGADO EM 25/04/2017.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO. 
LEI MUNICIPAL 7.201/2007, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DECRETO 
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FEDERAL 5296/2004. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0072086-
05.2010.8.05.0001 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO. APLICAÇÃO DO 
ART. 2º DA LEI Nº 7.201/07. AUTOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL, 
CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E SUBMETIDO A TRATAMENTO 
DE SAÚDE. FATOS QUE EFETIVAMENTE LEGITIMAM A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO PLEITEADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 
FAVOR DA DPE NAS DEMANDAS EM QUE O VENCIDO FOR O ENTE PÚBLICO 
AO QUAL NÃO PERTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 
421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0071361-16.2010.8.05.0001,  de Salvador, em que 
são partes apelante e apelado as supracitadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, em reexame necessário, confirmar 
a sentença, pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Integro ao presente, o relatório da sentença de fls. 64/68, que julgou procedente o pedido, determinando que 
seja concedido à autora o benefício da gratuidade no transporte coletivo, com direito à acompanhante, nos termos da Lei 
Municipal nº 7.201/07, com a condenação do vencido na sucumbência, acrescentando que não se conformando com a 
mesma, o Município de Salvador interpôs o apelo de fls. 75/89, aduzindo, em síntese, que apesar do apelado já ter possuído 
o cartão de gratuidade, a reavaliação feita pela Unidade de Gratuidade da Pessoa com Deficiência (UGPD) constatou que 
o mesmo não atendeu aos requisitos legais para a concessão da benesse, especialmente no que tange à deficiência mental, 
nos exatos termos da Lei Municipal nº 7201/07, c/c o art. 5º do Decreto Federal nº 5296/2004. Outrossim, alegou que 
este Tribunal de Justiça já reconheceu a validade da norma limitadora contida no art. 2º, da lei em referência, bem como 
o apelado ter apenas reduzida mobilidade, conforme laudo que indeferiu o pedido administrativamente.

Pugnou pela reforma da sentença, inclusive ao não pagamento de honorários à Defensoria Pública, e, em caso de 
sua manutenção, pela redução da verba.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 97/108, requerendo-se o improvimento do apelo e a confirmação da 
sentença em todos os seus termos.

VOTO

Delimitando a questão, tem-se que o apelado intentou ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela 
antecipada, visando, precipuamente, o restabelecimento da gratuidade no transporte coletivo municipal, do que obteve 
provimento liminar e, posteriormente, sua ratificação na sentença, que ora é objeto de reexame necessário, bem assim de 
recurso apelatório interposto pelo Município do Salvador, que defende não fazer jus o recorrido à concessão do benefício, 
por não atender aos requisitos exigidos em lei.

Assim se posicionou o Juiz da causa no seu decisório, interpretando teleologicamente o Decreto Federal nº 
5.296/04, cujas regras são mencionadas na Lei Municipal nº 7.201/07, quando procura esta última definir a pessoa com 
deficiência para fins de aplicação do quanto nela disciplinado, in verbis:
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“Ora, a verificação de uma doença mental, pela sua própria natureza, exige um acompanhamento 
periódico e aprofundado de profissional médico altamente especializado, o que não é o caso, inclusive, 
do médico perito que negou o benefício ao demandante, vide fls. 18.
Não é razoável que se possa atestar uma doença mental numa única consulta.
(...)
Outrossim, conforme já exarado na decisão liminar, A LEGISLAÇÃO NÃO PREVÊ O GRAU DE 
DEFICIÊNCIA DO CANDIDATO AO BENEFÍCIO, SENDO NECESSÁRIA TÃO SOMENTE 
A COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA, que no presente caso foi feita, inclusive, pelo perito médico 
da Prefeitura que garantiu a gratuidade anteriormente ao Autor, repita-se.”

Vê-se, na verdade, ao se confrontar tais ordenamentos, tanto a Lei Municipal nº 7.201/07, que atualmente 
disciplina a concessão do benefício em questão, bem assim a Lei Orgânica do Município e o Decreto Federal nº 5.296/04, 
ali mencionados para fins de definição da pessoa com deficiência que faz jus o apelado a tal gratuidade.

O aludido dispositivo foi editado para disciplinar o acesso de deficientes ao transporte coletivo, dispondo que será 
considerada pessoa com deficiência para obter a gratuidade no sistema de transporte coletivo de Salvador, o previsto no 
art. 247 da Lei Orgânica do Município, combinada com os critérios do art. 5º do Decreto Federal nº 5296/2004, que 
dispõe, respectivamente:

“Art. 247. Fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos:
(...)
III- aos deficientes, visual, mental e físico de coordenação motora, comprovadamente carente, 
previamente autorizada pelo Conselho Municipal de Deficientes e o Órgão Gestor dos Transportes 
Urbanos”.

“Art. 5º Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras 
de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
§1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I- pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei nº 10690, de 16 de junho de 2003, 
a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes 
categorias:
(...)
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como:
1. comunicação;
2. cuidado pessoal;
3. habilidades sociais;
4. utilização dos recursos da comunidade;
5. saúde e segurança;
6. habilidades acadêmicas;
7. lazer; e
8. trabalho.
(...)”

O conceito de deficiência mental estabelecido no Decreto Federal nº. 5.296/2004, buscou restringir o deferimento 
do benefício de “passe livre” àqueles portadores de transtorno mental que apresentam aptidão cognitiva significativamente 
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inferior à média, capaz de gerar limitações em habilidades adaptativas, assim entendidas as qualidades necessárias à inserção 
do indivíduo na vida em sociedade.

Da análise detida do arcabouço probatório acostado às fls. 19/21, verifica-se a presença de documentos que 
comprovam a deficiência mental do apelado, acometido de Retardo mental moderado, com comprometimento significativo 
do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (CID 10 – F6 e F71.1), impondo-lhe restrições de diversas 
ordens em decorrência da enfermidade que acomete.  

Por conseguinte, não pode o apelante negar os benefícios do transporte coletivo ao recorrido, sob qualquer 
justificativa, tendo em vista o direito constitucional de acesso à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, acerca da exigência normativa da manifestação da patologia antes dos dezoito anos, impõe-se, neste 
ponto, a flexibilização na interpretação do aludido Decreto Federal, a fim de que o citado diploma legal não crie fator de 
discriminação entre indivíduos que estejam numa mesma categoria essencial, sobretudo se considerarmos que, de acordo 
ao relatório médico de fls. 19 e 28, o apelado encontra-se sob tratamento no Hospital Especializado Mário Leal, da 
Secretaria Estadual de Saúde, desde setembro de 2002.

Alega o Município do Salvador que a sentença foi proferida em total divergência com o quanto decidido pelo 
Tribunal Pleno no incidente nº 0072086-05.2010.8.05.0001, acerca da constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.201/07 
e do Decreto Federal nº 5.296/04, sendo este o argumento principal que embasou os presentes aclaratórios.

A despeito da alegação do recorrente, a sentença não ampliou a interpretação do art. 2° da Lei Municipal nº 
7.201/07, para conceder a gratuidade de transporte a pessoa que deixou de preencher os requisitos legais de deficiência 
mental e insuficiente financeira, uma vez que a prova dos autos demonstraram a presença de tais requisitos.

Desse modo, o decisum hostilizado não se encontra em divergência ao quanto decidido pelo Tribunal Pleno no 
supracitado incidente de inconstitucionalidade, senão veja-se.

O referido incidente reconheceu a constitucionalidade apenas e tão somente do art. 2ª da Lei Municipal nº 
7.201/07, como se nota:

“Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer a arguição de inconstitucionalidade formulada 
pela Primeira Câmara Cível, para declarar a CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º da LEI 
MUNICIPAL Nº 7201/07, pelas razões expendidas.”

Registre-se que o supracitado dispositivo municipal contém a seguinte redação:

Art. 2º - As demais pessoas com deficiência, desde que comprovada sua carência econômica, e outras 
categorias de beneficiários de gratuidade que venham a ser instituídas legalmente, com a correspondente 
cobertura dos custos, terão acesso aos ônibus convencionais de Salvador, através da porta de embarque, 
utilizando o cartão eletrônico, emitido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 
Salvador - SETPS, passando pela catraca e registrando a passagem no validador dos ônibus.

§ 1º Será considerada pessoa com deficiência, para efeito de gratuidade no Sistema de Transporte 
Coletivo por ônibus de Salvador - STCO, o previsto no art. 247, da Lei Orgânica do Município em 
combinação com os critérios dispostos no art. 5º do Decreto Federal nº 5296/2004.
§ 2º O benefício concedido em caráter temporário terá prazo máximo de validade de 1 (um) ano, a 
partir da data de sua concessão, só podendo ser revalidado mediante avaliação do médico perito. § 3º 
O beneficiário poderá ter direito a um acompanhante se necessário for para sua locomoção, a critério 
de equipe multidisciplinar composta de médico perito, assistente social e coordenador, nomeados pelo 
Órgão Municipal Gestor dos Transportes Urbanos.
§ 4º Crianças até 12 anos, com deficiência, têm direito ao acompanhante.
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§ 5º Será considerada como carência econômica da pessoa com deficiência permanente, a comprovação 
de renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos, através da avaliação social do beneficiário, que 
deverá ser renovada a cada 03 (três) anos.
§ 6º A revalidação eletrônica do cartão que concede o passe livre será feita a cada 12 (doze) meses.

Assim, o Tribunal Pleno confirmou a apenas validade do art. 2º da Lei 7.201/07, o qual estabelece que a concessão 
da gratuidade de transporte público aos deficientes depende da comprovação de seu estado mental e de sua carência 
econômica.

O paradigma citado não se aplica ao presente caso: a uma, porque o acórdão embargado não negou ou restringiu 
a vigência do art. 2º da Lei 7.201/07; a duas, porquanto naquele paradigma não se tratou da interpretação do Decreto 
Federal nº 5.296/04, notadamente quanto a exigência de se comprovar que a patologia mental se deu antes dos 18 anos 
para a concessão do benefício em tela.

Assim sendo, não assiste razão à Municipalidade ao sustentar que o apelado não se enquadra nas situações que 
propiciam o transporte coletivo gratuito, sob o argumento de que sua deficiência mental não conduz à concessão do 
benefício em tela.

Ademais, o conteúdo probante incorporado aos autos, denota, com clareza a fundamentação, inequívocas as 
alegações do recorrido, eis que o laudo médico juntado demonstra, à saciedade, o preenchimento do requisito debatido a 
ensejar a concessão do benefício pretendido, muito embora a administração municipal tenha atestado o inverso.

Por fim, o simples fato do apelado possuir cartão de embarque emitido pela SETPS não induz o direito requerido, 
senão as provas coligidas aos autos, as quais atestaram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade; 
além disso, a discussão presente não se trata da mobilidade reduzida do autor, mas sim de sua deficiência mental, bem 
comprovada.

Por oportuno, impende transcrever alguns julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se amoldam ao caso em 
apreço, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA. AUTORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. CARÊNCIA 
ECONÔMICA COMPROVADA. DIRETO À GRATUIDADE DO ACESSO AO TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA. PASSE LIVRE 
ANTERIORMENTE CONCEDIDO A DEMANDANTE E SUBITAMENTE RETIRADO, 
SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. TUTELA ANTECIPADA 
CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Analisando o conjunto probatório e as legislações ao caso aplicável, concluo haver a apelada comprovado 
o direito de reaver o benefício pleiteado, eis que faz tratamento de saúde desde o ano de 1985, por força 
do retardamento mental que lhe acomete a muitos anos, causando-lhe limitações nas habilidades de 
comunicação, social e acadêmica, além de ser carente de recursos financeiros.
Insta observar, ainda, que a recorrida possuía o cartão de embarque emitido pela SETPS aos portadores 
de deficiência, o que lhe garantia o acesso gratuito aos transportes coletivos na Cidade do Salvador, 
contudo, após a realização de uma perícia, pelo apelante, o direito lhe foi cassado, apenas pelo fato do 
perito haver constatado ser portadora de doença psiquiatra – Esquizofrenia Paranoide – CID F 20.0, 
desprezando o relatório médico – fl. 21.
O Decreto Federal n.º 5296/2004 não deve ser interpretado de forma restritiva, sob pena de violação 
aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, pois se estaria discriminando uma pessoa 
portadora de deficiência mental, diagnosticamente comprovada como esquizofrenia paranoide sem 
menção de comprometimento, necessitando de vigilância ou tratamento e, comprovadamente carente. 
(TJ-BA - APL: 01000151320108050001 BA 0100015-13.2010.8.05.0001, Relator: Dinalva 
Gomes Laranjeira Pimentel, Data de Julgamento: 18/02/2014, Segunda Câmara Cível, Data de 
Publicação: 19/02/2014)
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PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO. GRATUIDADE. DEFICIENTE MENTAL. CARÊNCIA 
FINANCEIRA. MAIOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. DIREITO A ACOMPANHANTE. 
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Reisinha dos Santos Santana contra decisão 
do MM. “a quo” que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de transporte 
formulado em sede de antecipada dos efeitos da tutela, por considerar imprescindível uma maior 
dilação probatória, com perícia judicial, para o deslinde da controvérsia. 2. Na hipótese vertente, 
dúvidas não há da prevalência da tutela jurisdicional quanto ao dever do Estado em prestar todo 
o auxílio possível aos cidadãos atingidos, sendo desnecessário perícia judicial, quando o suporte 
documental já anexadas aos autos dão conta da real necessidade da concessão da medida, ao menos em 
sede liminar, razão pela qual se impõe o deferimento da tutela antecipada, com base na Lei Municipal 
nº 7.201/2007 e pelo Decreto Federal nº 5.296/2004. 3. A agravante necessita do transporte coletivo 
gratuito em decorrência de estar acometida de transtorno depressivo, atualmente considerada pela classe 
médica como doença psiquiátrica, conforme perícia médica apresentada pela Secretaria Municipal de 
Transportes – SETIN, bem como doenças ortopédicas degenerativas, sendo-lhe negado o benefício, tão 
somente, porque manifestada na fase adulta (fl. 42). 4. Muito embora a legislação mencione que a 
doença mental, com manifestação antes dos 18 anos, é a considerada para efeitos do supramencionado 
Decreto, inexiste qualquer menção ao momento em que ela deve ser atestada. Além disso, é patente a 
demonstração da necessidade da agravante. 5. Agravo conhecido e provido.
(TJ-BA - AI: 00067011120138050000 BA 0006701-11.2013.8.05.0000, Relator: Rosita Falcão 
de Almeida Maia, Data de Julgamento: 14/01/2014, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 
06/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. 
DEFICIÊNCIA MENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Analisando os autos, 
verifica-se que o próprio parecer médico municipal reconhece que a Apelante sofre de doença mental, 
estando em tratamento psiquiátrico, com quadro compatível com F09 e F20, que, respectivamente, 
significam: Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado e esquizofrenia. Além disso, o 
atestado de fl. 21 informa que a Apelante foi diagnosticada com CID F71.1, que significa: “Retardo 
mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 
tratamento”. Não obstante a diferenciação existente na literatura médica entre deficiência mental e 
doença mental, não se pode negar a possibilidade de coexistência de ambas ou mesmo que a doença 
mental possa colocar o indivíduo em situação de deficiência, em razão de limitações decorrentes e 
relativas a diversas áreas da vida. No tocante à exigência, constante no Decreto Federal acerca da 
necessidade de que a deficiência tenha sido adquirido antes dos 18 anos, tem-se que tal discriminação 
não se mostra razoável, extrapolando a finalidade e o texto das leis que busca regulamentar. APELO 
PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 01594574120098050001 BA 0159457-41.2009.8.05.0001, Relator: Maria da 
Purificação da Silva, Data de Julgamento: 16/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 
16/11/2012)

 
Finalmente, quanto à condenação honorária, resta consolidado o entendimento de que a Defensoria Pública faz 

jus a honorários sucumbenciais em desfavor da pessoa política que não custeia seu próprio orçamento, como se observa a 
seguir:

Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela 
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS 
NÃO DEVIDOS. DIFERENCIAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO 
DA DEFENSORIA PÚBLICA SALVO NA HIPÓTESE EM QUE PARTE INTEGRANTE 
DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA. SÚMULA 
421 DO STJ. 1. A Constituição da República, em seu art. 134, com vistas à efetividade do direito de 
defesa, determinou a criação da Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça, tendo-lhe sido 
atribuída a curadoria especial como uma de suas funções institucionais (art. 4º, XVI, da LC 80/1994). 
2. A remuneração dos membros integrantes da Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela 
única mensal, com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos termos dos arts. 135 
e 39, § 4º da CF/88 combinado com o art. 130 da LC 80/1994. 3. Destarte, o defensor público não 
faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas 
funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única. 4. Todavia, 
caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbênciais fixados ao final da 
demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa 
jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ). 5. Recurso Especial não 
provido. (REsp Nº 1201674/SP, Corte Especial do STJ, Min. Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO 
publ. no DJe em 01/08/2012). Destaquei.

Deste modo, não há porque alterar os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 
tal valor afigura-se razoável e atende aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do NCPC, observando a natureza e 
importância da causa, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença hostilizada, em reexame 
necessário.

W
TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0023078-86.2015.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO 
PÚBLICO, RELATOR (A): DES. GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 26/01/2017

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSTAÇÃO DOS 
VENCIMENTOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.  
1. A Portaria 2.474/2015 que constituiu a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
determinou o afastamento do Impetrante das suas atividades pelo período de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogado por igual período, não tendo, contudo, determinado a 
supressão da remuneração.
2. Nesta senda, nada justifica a retenção da remuneração do Impetrante, mesmo porque a 
Lei nº 6.677/94, no seu art. 208, estabelece que o afastamento ocorrerá sem prejuízo da 
remuneração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0023078-86.2015.8.05.0000, em que 
figuram como partes, VALMIR LEMOS CIRNE, Impetrante, e o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 
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DA BAHIA, Impetrado, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder parcialmente a segurança em conformidade com o voto 
do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VALMIR LEMOS CIRNE contra ato dito ilegal, imputado 
ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na suspensão do pagamento da sua 
remuneração.

Relata o Impetrante que seu salário fora irregularmente suspenso pela administração competente antes do término 
do Processo Administrativo Disciplinar contra o mesmo deflagrado, em razão de suposta falta de frequência de suas 
atividades laborais. Aponta que tal conduta compromete sua dignidade e o sustento familiar, bem como menciona que a 
referida sanção ocorreu sem lhe ter sido oportunizado o devido processo legal e a ampla defesa.

Por derradeiro, roga pela concessão de medida liminar para que seja restabelecido o seu pagamento, até que haja 
a conclusão do Processo Administrativo, com a restituição dos salários retidos indevidamente e, ao final, a concessão da 
segurança com a confirmação da liminar.

Às fls. 170/171, foi deferida a medida liminar para determinar à indigitada autoridade coatora a adoção de 
providências no sentido de restabelecer a remuneração do Impetrante, inclusive as parcelas retroativas à data da impetração.

O Estado da Bahia interpôs Agravo Regimental, às fls.175/184, alegando a impossibilidade de percepção de 
valores retroativos à impetração, em atenção ao disposto nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que vedam 
expressamente o pagamento de parcelas pretéritas em sede de Mandado de Segurança. Bem ainda sustenta pela ausência 
de ilegalidade da conduta indigitada por caber à Administração Pública o exercício da pretensão punitiva para aqueles 
que não compreendem ou não se integram na finalidade administrativa, o que é o caso dos autos. Aduna, por derradeiro, 
requerimento de suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida às fls. 170/171.

Às fls.186/196, o Estado da Bahia interveio no feito, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão dos 
vencimentos do Impetrante, tendo em vista a configuração de abandono de cargo, pois o mesmo deixou de cumprir 
de forma intencional suas atividades funcionais por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, dando azo a tal decisão. 
Propugna, ainda, pela impossibilidade jurídica da antecipação de tutela em virtude de vedação legislativa expressa, que 
impede a concessão de quaisquer medidas antecipatórias relativas a vencimentos e vantagens pecuniárias.

A autoridade coatora apresentou as informações solicitadas às fls. 235/237, reafirmando a legalidade do ato 
imputado, pois o Impetrante não exerce rotineiramente as suas funções, ensejando, via de consequência, a supressão dos 
seus vencimentos.  

Em petitório de fl. 238, o Estado da Bahia noticia o cumprimento da decisão liminar outrora concedida, 
colacionando robusta documentação para confirmar o quanto aduzido.

Em parecer de fls. 247/258, a douta Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança parcial vindicada, a 
fim de declarar a ilegalidade do ato de supressão remuneratória combatido por meio da impetração do presente “mandamus”. 
Entretanto, não é passível de acolhimento o pleito referente ao pagamento das verbas pretéritas ao ajuizamento do “writ”, 
devendo o Impetrante se valer de requerimento administrativo ou judicial próprio para reaver os valores indevidamente 
descontados.   

É o relatório.

VOTO

No caso em tela, a matéria ventilada nestes autos refere-se à suspensão de pagamento salarial e demais benefícios no 
curso do Processo Administrativo, onde se apuram supostas faltas das atividades laborais imputadas ao servidor Impetrante.
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A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, especificamente nos incisos LIV e LV, as garantias do processo legal, 
o direito ao contraditório e à ampla defesa:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso dos autos, a Portaria 2.474/2015 que constituiu a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
determinou o afastamento do Impetrante das suas atividades pelo período de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, não tendo, contudo, determinado a supressão da remuneração.

Nesta senda, em que pese o cabimento da medida de afastamento do servidor das suas atividades por força da 
instauração do processo disciplinar, nada justifica a retenção dos vencimentos do Impetrante, mesmo porque a Lei nº 
6.677/94, no seu art. 208, estabelece que o afastamento ocorrerá sem prejuízo da remuneração. Veja-se:  

“A autoridade instauradora do processo disciplinar, de ofício ou mediante solicitação do presidente 
da comissão processante, poderá ordenar o afastamento do servidor acusado, pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de remuneração, a fim de que o mesmo não venha a influir na 
apuração dos fatos.” (grifo nosso)

A jurisprudência é nítida sobre este posicionamento:

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. TITULAR DE SERVENTIA JUDICIAL SUSPENSO 
PREVENTIVAMENTE. DURAÇÃO DO AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. 
REMUNERAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que nada obsta 
o afastamento preventivo do titular de serviço notarial e de registro por prazo indeterminado, a 
teor do disposto nos artigos 35 e 36 da Lei nº 8.935/94.
2. A suspensão preventiva não tem caráter punitivo, mas sim cautelar, possuindo, como possui, 
o escopo de impedir que o investigado venha a influir na apuração dos fatos, garantindo a 
regularidade das investigações realizadas no processo instaurado para a perda da delegação, não 
havendo falar, assim, em imposição de pena por prazo indeterminado.
3. Não possuindo caráter punitivo, a suspensão preventiva não pode trazer prejuízos financeiros 
ao servidor afastado e, recaindo o exercício da função, durante o período de afastamento, sobre 
o próprio substituto da serventia, a lei não prevê acréscimo remuneratório, já que o cargo de 
substituto já é remunerado para tanto.
4. Recurso parcialmente provido.”
(RMS 11945 / RS RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
2000/0040333-4, Relator(a) Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Órgão Julgador T6 - 
SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/04/2005, Data da Publicação/Fonte DJ 01/07/2005 
p. 624)

“ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO 
SERVIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO AO 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
311

CONTRADITÓRIO E ÀMPLA DEFESA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS (ART. 
5º, INCISOS LIV E LV, DA LEI MAIOR). DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. I- Não 
pode a Administração Pública proceder à sumária cessação do pagamento da remuneração do 
servidor, seja por intermédio de bloqueio, suspensão ou cancelamento, sem o devido processo 
legal administrativo, em que se possibilite o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, 
salvo no caso de imposição legal, ou mandado judicial, conforme preceitua o art. 45 da Lei no. 
8.112/90. II- O devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias 
constitucionais, previstas expressamente no art. 5º, incisos LIV e LV, da Lei Maior, que se aplicam 
tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos e que devem, portanto, ser 
reverenciados pela Administração Pública, de forma a se evitar abusos e arbitrariedades do Estado. 
III-Como no presente caso a Administração não oportunizou ao servidor o exercício do direito 
ao contraditório e à ampla defesa, deve ser declarado nulo o ato administrativo que determinou 
a suspensão do pagamento da remuneração, cabendo ressaltar que nada impede que tais valores 
venham a ser declarados indevidos pela própria Administração, uma vez reverenciadas as aludidas 
garantias constitucionais no processo administrativo, impondo-se confirmar a sentença nesse 
aspecto. IV-Em que pese a suspensão do pagamento da remuneração do servidor consistir prática 
de ato abusivo, cabe dizer, arbitrário, por parte da Administração, por violação ao devido processo 
legal e ao direito ao contraditório e à ampla defesa, tal fato por si só não tem o condão de causar 
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 
no comportamento psicológico do demandante, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 
em seu bem-estar. V -Para que o Autor fizesse jus à compensação pelos danos morais, deveria 
ter demonstrado que a suspensão do pagamento ter-Ihe-ia causado uma série de transtornos 
e aborrecimentos, que fujam à normalidade. Ônus que lhe é incumbido (art. 333, inciso I, 
do CPC). VI-Remessa oficial e apelo da UNIÃO parcialmente providos. Sentença reformada 
para excluir a condenação à compensação de danos morais.” (TRF-2 - AC: 200251010079227 
RJ 2002.51.01.007922-7, Relator: Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL, Data de 
Julgamento: 28/11/2007, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - 
Data:17/12/2007 - Página:504)

Neste viés, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não poderia a Administração Pública 
proceder à sumária supressão do pagamento da remuneração do servidor quando da abertura do Processo Disciplinar, 
mesmo na hipótese de afastamento temporário do servidor de suas atividades.

Quanto ao pagamento retroativo dos vencimentos, conforme destacou a Procuradoria de Justiça, “o mandado de 
segurança não é via eleita adequada para produzir efeitos patrimoniais pretéritos”, em conformidade com a Súmula 271 do 
STF. (fls. 94/95)

Diante do exposto, voto no sentido de conceder parcialmente a segurança para confirmar a decisão liminar 
de fls. 170/171, no sentido de garantir, em caráter definitivo, que a Autoridade Coatora adote as medidas necessárias 
ao restabelecimento da remuneração do Impetrante e sua reintegração à folha de pagamento retroativamente à data da 
impetração do presente “mandamus”.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0000091-66.2012.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESª. LISBETE TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, RELATOR DESIGNADO: JATAHY JÚNIOR, 
JULGADO EM 25/10/2016

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. 
RECONHECIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL 
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DE MARACÁS. LEI 107/2000. OVERRULING. SUPERAÇÃO DOS PRECEDENTES.  
REGULAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE EM RAZÃO DE PRAZO MUITO 
ALÉM DO RAZOÁVEL. PERÍCIA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. APELO 
PROVIDO.
A estabilidade do sistema e a exigência da aplicação dos precedentes não impedem a evolução 
do entendimento judicial e da jurisprudência. O instrumento que legitima o afastamento 
dos precedentes é o dever de fundamentação adequada e específica, em atendimento ao 
princípio da segurança jurídica, do qual decorre o subprincípio da proteção da confiança, 
consoante previsão expressa do art. 927, § 4º do CPC.
A incontroversa previsão legal concessiva do adicional de insalubridade ao servidor público 
do Município de Maracás (Lei n.º 107/2000), ainda que pendente de regulamentação por 
parte da Administração Pública, viabiliza a percepção, pelo impetrante, da verba pecuniária 
postulada.
O requerente tem legítimo interesse em reivindicar vantagem que lhe foi concedida por lei, 
cuja condição de exequibilidade já foi superada pelo transcurso de quase 16 (dezesseis) anos.
Ressalte-se, todavia, que o caso em comento abarca hipótese excepcional, permissiva da 
atuação do Judiciário, ante a omissão do Poder Executivo em fixar a forma, o valor e o 
prazo do pagamento do adicional de insalubridade previsto no art. 50, inciso III, da Lei n.º 
107/2000.
Nos termos da legislação trabalhista, a concessão do adicional de insalubridade imprescinde 
da realização de perícia técnica, para a averiguação das condições do trabalhador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0000091-66.2012.805.0160, em que figuram 
como apelante Nahanna Andrade Fontes e apelado o Município de Maracás.

Em primeiro julgamento, ACORDARAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, DAR PROVIMENTO AO APELO, para ACOLHER A 
PRELIMINAR DE NULIDADE e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja realizada a 
perícia técnica a fim de apurar se efetivamente se verificam as condições de insalubridade descritas na exordial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação em ação pelo rito ordinário ajuizada por Nahanna Andrade Fontes, em face do Município 
de Maracás, objetivando a implementação do adicional de insalubridade ao salário da autora, acompanhada das obrigações 
anexas.

A MM. Juíza Substituta em atuação na Comarca de Maracás julgou improcedentes os pedidos, nos termos da 
sentença de fls. 92/94.

A acionante, então, interpôs apelação, fls. 96/106, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por 
cerceamento de defesa, tendo em vista que julgou antecipadamente a lide sem oportunizar à parte autora a produção de 
prova pericial expressamente requerida na inicial, a fim de comprovar que as atividades desenvolvidas pela acionante a 
expõem a diversos agentes insalubres.

No mérito, afirma que a solução da questão posta nos autos deve correr em detrimento do princípio a legalidade 
estrita, a fim de priorizar a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

Requer a utilização da analogia da proteção dada pelo Direito do Trabalho aos empregados do setor privado, 
considerando o atendimento dos requisitos previstos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
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Afirma, também, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção mencionados, 
aplicou a analogia das normas trabalhistas e reconheceu o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos que 
comprovassem trabalhar em condições insalubres, nos termos da legislação laboral.

A eminente Desembargadora Relatora, Lisbete Teixeira Almeida Cezar Santos, votou pela manutenção da sentença, 
com julgamento improcedente dos pedidos, tendo em vista a inexistência de legislação municipal que regulamentasse a 
concessão do adicional de insalubridade.

Em que pese o digno voto da douta Desembargadora, divergi de seu posicionamento e, assim, em primeiro 
julgamento, fui acompanhado pelo digno Terceiro Julgador.

Considerando o julgamento não unânime, em consonância com o procedimento previsto no art. 942 do Novo 
Código de Processo Civil, o julgamento teve prosseguimento, sendo chamados a proferir voto os dois Desembargadores 
que sucedem o Terceiro Julgador, na ordem decrescente de antiguidade, e que estavam presentes na sessão de julgamento, 
nos termos do art. 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, alterado pela Emenda Regimental nº 12, 
de 30 de março de 2016.

Tornei-me Relator Designado para a lavratura deste voto vencedor, consoante art. 44, I, do RITJBA.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à autora, 

servidora concursada do Município de Maracás, o qual, por sua vez, não possui legislação específica disciplinando a 
concessão da verba.

Analisando atentamente o quanto posto a exame, verifica-se que o Município de Maracás, em 27 de março de 
2000, aprovou a lei nº 107, que dispõe sobre o Estatuto do Servidores públicos civis do município, e que, em seu art. 50 
(fl. 27), prevê:

Art. 50 – os servidores terão direito, além dos direitos constantes no art. 47 desta lei e dos relacionados 
no art. 19 da Lei Orgânica do Município:
Gratificação natalina
Adicional por tempo de serviço
Adicional pelo exercício de atividades insalubres;
Adicional pela prestação de serviço extraordinário;
Adicionais noturno e de férias

Ocorre que, em que pese o decurso de mais de 16 anos, o ente municipal não se desincumbiu do dever de 
regulamentar o referido adicional, permitindo um vácuo legislativo que impede os servidores municipais de auferir um 
benefício legal e constitucionalmente garantido.

Sob este argumento, a jurisprudência deste colendo Tribunal, posicionamento ao qual até então me rendia, 
concluía pela improcedência do pleito autoral, considerando que a administração pública, por vinculação ao princípio 
da legalidade, não poderia conferir adicional de insalubridade aos seus servidores, sem lei que regulamentasse. É que se 
observa dos seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE 
DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Classe: Apelação,Número do Processo: 
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0000062-16.2012.8.05.0160, Relator(a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, 
Publicado em: 10/08/2016.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. CERCEAMENTO 
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 
DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO NÃO PROVIDO. I - O 
julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa das partes se, como na 
espécie, a matéria discutida é eminentemente jurídica, cabendo ao juiz decidir a demanda com base 
em seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.  II - Para o servidor municipal fazer jus 
ao adicional de insalubridade, é imprescindível a existência de legislação específica, editada pelo Ente 
Público correspondente, prevendo o pagamento de tal vantagem, não se podendo admitir, entretanto, 
que essa atribuição seja suprida pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao Princípio da Separação 
dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.     III - À míngua de legislação no âmbito 
do Município de Maracás concedendo aos seus servidores o direito ao adicional de insalubridade, 
e, em respeito, ainda, ao Princípio da Legalidade, norteador dos atos da administração pública, 
mostra-se escorreita a sentença primeva que julgou improcedente o pleito do autor. IV – APELO 
NÃO PROVIDO.  Classe: Apelação,Número do Processo: 0000096-88.2012.8.05.0160, Relator(a): 
Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 21/07/2016.

Ocorre que o transcurso do tempo tornou-se fator essencial na análise da questão, pois, com o decorrer de mais 
de 16 anos, a conduta omissiva da Administração tomou contornos de inconstitucionalidade, ao negar o direito dos 
servidores por tempo absolutamente irrazoável, sem qualquer justificativa plausível.

Desta forma, vê-se que o posicionamento jurisprudencial desta egrégia Corte vem rechaçando a conduta da 
administração pública que se revela abusiva, ao ponto em que se omite na regulamentação do direito conferido aos 
servidores, tanto pela Constituição Federal, quanto pela lei geral que rege o serviço público naquele município.

Este contexto fático, portanto, exige do Tribunal uma superação de seu entendimento, o que se manifesta como 
necessário, diante do decurso de tempo irrazoável sem qualquer providência do Município, que não demonstra intenção 
ou interesse em regularizar a situação dos seus servidores.

A esta superação de entendimento a doutrina especializada chama overruling, que consiste na revogação de 
precedente anteriormente firmado.

A alteração nas circunstâncias que originaram a formação do precedente, bem como mudanças sociais, de valores, 
princípios, interpretações das normas, injustiça, incorreção da decisão, ou outros fatores, podem ser levados em conta no 
momento de um Tribunal decidir por declarar, publicamente, que um entendimento fixado será alterado.

De registrar-se que a superação do precedente, ou a técnica no overruling, pode ser aplicada em precedentes com 
todos os graus de vinculação.

Ou seja, não há proibição legal ou teórica que impeça a revogação de precedentes, nem mesmos os obrigatórios. A 
obrigação do julgador é fundamentar corretamente a questão, expondo as razões de decidir, e averiguar as consequências 
da superação para a estabilidade do sistema.

A estabilidade do sistema e a exigência da aplicação dos precedentes não impedem a evolução do entendimento 
judicial e da jurisprudência. O liame entre essas situações circunda entre a não arbitrariedade na ultrapassagem, e a não 
aplicação dos entendimentos já consolidados.

Nesse sentido, o instrumento que legitima o afastamento dos precedentes é o dever de fundamentação adequada 
e específica, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, do qual decorre o subprincípio da proteção da confiança, 
consoante previsão expressa do art. 927, § 4º do CPC, in verbis:
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Art. 927. § 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese 
adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada 
e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da 
isonomia.

Assim, para ultrapassar seu entendimento, o órgão julgador deverá enfrentar o precedente que se pretende afastar, 
e justificar expressamente o porquê da sua superação ou seu afastamento.

Neste viés, a análise da questão concreta encontra-se não só no nível da legislação municipal mas, antes, perpassa 
pelas premissas constitucionais, exigindo-se, neste passo, uma interpretação sistemática da Carta Magna, que confere 
autonomia legislativa aos entes federados e, ao mesmo tempo, limita sua atuação ao princípio da legalidade.

A nova hermenêutica constitucional, neste aspecto, prescreve uma interpretação dos princípios constitucionais 
visando à garantia e efetivação dos direitos fundamentais nela prescritos.

Desta forma, dentre as várias interpretações possíveis de um princípio constitucional, o julgador deverá eleger 
aquela que mais se coaduna com a efetivação dos direitos colocados no caso concreto.

Note-se bem que regulamentar as hipóteses e moldes para a percepção do adicional de insalubridade pelo município 
não se trata de simples poder, mas de dever-poder da Administração Pública.

A ideia formulada por Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu livro Curso de Direito Administrativo, expõe que 
a administração pública possui um dever-poder de gerir a coisa pública, sempre guiado pela finalidade de atendimento ao 
interesse público.

Desta feita, o ato regulamentador deve ser editado em um prazo razoável, em período que possam os beneficiados 
aguardar dentro de uma previsibilidade, e não ad aeternum, como requer o ente governamental.

De acordo com os dispositivos retrotranscritos, bem como considerando os documentos acostados aos autos, afere-
se que o adicional de insalubridade previsto para os servidores públicos civis do Município de Maracás foi devidamente 
editado nos moldes da Lei nº. 107 de 27 de março de 2000, sem, contudo, ter sido efetivado nos vencimentos dos 
servidores.

A autora, portanto, tem legítimo interesse em reivindicar vantagem que lhe foi concedida por lei, cuja condição 
de exequibilidade já foi superada, em muito, após 16 (dezesseis) anos de sua previsão legal.

Evidenciado nos fólios o direito vindicado, uma vez que já fora ultrapassado o prazo razoável para promover a 
aplicabilidade do benefício devido, revela-se inadmissível obstar o acesso da acionante à sua garantia legalmente prevista, 
em razão da manifesta omissão do Município quanto à edição do ato correspondente.

A jurisprudência vem entendendo que, caracterizada a omissão legislativa, o titular do direito deve buscar o 
Judiciário, visando obter decisão favorável, conforme trecho a seguir do julgamento proferido pelo ilustre Juiz Eduardo Pio 
Mascarenhas da Silva no julgamento da ação de cobrança, n.º 200901810104, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“Embora aludida lei disponha que tais parcelas deverão ser pagas a partir de maio de 2008, no 
prazo e na forma de Decreto Governamental, até a presente data a autora ainda não percebeu esses 
valores. (...) Nessas situações, alguns administrativistas, a exemplo de José dos Santos Carvalho Filho, 
sustentam que “os titulares de direitos previstos na lei passam a dispor de ação com vistas a obter do 
Judiciário decisão que lhes permita exercê-los.”Ressalte-se, ainda, que tal tese apenas é admissível no 
caso da lei definir,  exatamente, os contornos de um direito, que mesmo diante da inércia do Executivo 
em regulamentar a forma e o prazo de concessão desse direito, já garantido aos administrados, passível, 
assim, de conferência, pelo Estado-juiz, mediante provocação do interessado.É justamente o que ocorre 
no caso em apreço, de forma que a letargia do Poder Público em editar a referida norma não pode 
servir de empecilho ao recebimento de uma vantagem legítima do impetrante. Direito, inclusive, 
já incorporado pela maioria dos militares integrantes de outros Estados Membros da Federação.
Colaciono julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em caso similar, 
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assim decidiu:”AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTÃO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
GESTÃO. AUMENTO DE VENCIMENTO. ESCALONAMENTO. DIFERENÇA GERADA 
PELO PARCELAMENTO. INSTITUIÇÃO, POR LEI, DO PRAZO PARA PAGAMENTO. 
(...). OMISSÃO ILEGÍTIMA EM REGULAMENTAR AS FORMAS. CONCESSÃO DO 
DIREITO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. O decreto a que faz menção ao artigo 4.º, inciso I, da Lei Estadual n 
16.036/2007, constitui condição suspensiva de exequibilidade da mesma somente até o prazo estipulado, 
ou seja, maio de 2008. 2. Decorrido o prazo estipulado, torna-se inconstitucional a omissão, visto 
ser o mesmo que conferir ao Poder Executivo o “poder de legislação negativa”. (...)Agravo 
regimental conhecido, mas improvido. (TJGO, apelação cível 463694-15.2008.8.09.0051, Rel. Dr.ª 
Maria das Graças Carneiro Requião; DJe 941 de 14/11/2011).”

Esse, também, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Administração. Policial Militar. Auxilio transporte. 1. Os policiais militares, normatizados pela CF 
como militares do Estado, estão incluídos no âmbito da administração centralizada e se submetem à 
legislação especial no tocante à remuneração, benefícios e vantagens. 2. Tendo a Lei Complementar 
Estadual n.º 546/88 reconhecido o direito dos policiais militares receberem indenização para as 
despesas de transporte, em situação isonômica aos servidores civis, inexiste justificativa para a resistência 
da Fazenda do Estado em lhes pagar o auxílio transporte conforme previsto pela Lei n.º 6.248/88. 
Recurso provido”. (TJ-SP - CR: 8368465000 SP. Relator: Laerte Sampaio, Data de Julgamento: 
09/12/2008, 3. Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2009).”A doutrina, através 
da Administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, posiciona-se, também, pelo controle do Poder 
Judiciário sobre os atos administrativos, em Direito Administrativo, 25.ª edição, pag. 224 e 226, 
vejamos:”Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a 
discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela 
Lei. A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos 
da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionaridade; neste caso, 
pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela Lei e 
invadiu o campo da legalidade. Essa tendência de que se observa na doutrina, de ampliar o alcance 
da apreciação do Poder Judiciário, não implica invasão na discricionariedade administrativa; o que 
se procura é colocar essa discricionariedade em seus devidos limites, para distingui-la da interpretação 
(apreciação que leva a uma única solução, sem interferência da vontade do intérprete) e impedir as 
arbitrariedades que a Administração Pública pratica sob o pretexto de agir discricionariamente.”

Ainda sobre o tema, texto extraído do site do Professor e Jurista Luis Flávio Gomes:

A regra legal que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a lei deve necessariamente apontar o prazo 
para ser expedido o ato de regulamentação. Nesse prazo, a lei ainda não se torna exequível enquanto 
não editado o respectivo decreto ou regulamento, e isso porque o ato regulamentar, nessa hipótese, figura 
como verdadeira condição suspensiva de exequibilidade da lei. A omissão em regulamentar a lei 
é inconstitucional, visto que, em última análise, seria o mesmo que atribuir ao Executivo 
o “poder de legislação negativa”, ou seja, de permitir que a inércia tivesse o condão de 
estancar a aplicação da lei, o que, obviamente, ofenderia a separação de poderes. Assim, se for 
ultrapassado o prazo de regulamentação sem a edição do respectivo regulamento, a lei deve tornar-se 
exequível para que a vontade do legislador não se afigure inócua e eternamente condicionada à do 
administrador. Nesse caso, os titulares dos direitos previstos na lei passam a dispor de ação com vistas 
a obter, do Judiciário, decisão que lhes permita exercê-los, suprindo a ausência de regulamento. A 
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ausência, na lei, da fixação de prazo para a sua regulamentação é inconstitucional, uma vez 
que não pode o Legislativo deixar ao Executivo a prerrogativa de só tornar a lei exequível se 
e quando julgar conveniente. Primeiramente, não existe tal prerrogativa na Constituição. E depois 
tal situação equivale a uma disfarçada delegação de poderes, o que é proibido pelo vigente sistema 
constitucional.” (Em 21/10/2013).”

Ao fim, impende ressaltar que, em regra, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia.”, consoante inteligência da Súmula 339 do STF.

Todavia, o caso em tela é uma excepcionalidade que permite a atuação do Poder Judiciário, ante a omissão do 
Poder Executivo em fixar a forma, o valor e o prazo para o pagamento do adicional de insalubridade, previsto no art. 50, 
III da Lei nº 107/2000 – Estatuto dos Servidores do Município de Maracás.

In casu, admite-se o deferimento da vantagem pela via judiciária porquanto o direito já se encontra assegurado 
à autora, na condição de servidora municipal, de maneira que eventual fixação da forma, valor e prazo de concessão do 
adicional não irá influenciar a essência da vantagem pecuniária postulada.

Além disso, como a lei não determinou um prazo certo para o ato regulamentador, a não interferência judiciária 
poderá constituir um incentivo à inércia do Executivo, que poderá protelar indefinidamente o pagamento aos servidores 
públicos.

Por isso, devida a incorporação imediata da verba atinente ao adicional de insalubridade aos vencimentos da 
requerente.

Sobre o tema, trago à baila entendimento firmado reiteradamente no Supremo Tribunal Federal, mais 
especificamente no bojo do Mandado de Injunção nº 880, em que se reconheceu o direito à contagem de tempo especial 
para o servidor público que trabalha em condições insalubres, a despeito da ausência de norma específica regulamentadora. 
Peço vênias, neste ponto, para transcrever trecho da decisão exarada pelo Ministro Eros Grau, que fixa de forma clara, 
inequívoca e ponderada, o entendimento da Suprema Corte acerca do papel do Judiciário em casos que tais:

Neste mandado de injunção os impetrantes sustentam que a ausência da lei complementar prevista no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil torna inviável o exercício de direito à aposentadoria especial, 
de que os substituídos neste mandado de injunção são titulares.
8. Reproduzo inicialmente observações do Ministro CELSO DE MELLO no MI n. 20:
“[e]ssa situação de inércia do aparelho de Estado faz emergir, em favor do beneficiário do comando 
constitucional, o direito de exigir uma atividade estatal devida pelo Poder Público, em ordem a evitar 
que a abstenção voluntária do Estado frustre, a partir desse comportamento omissivo, a aplicabilidade 
e a efetividade do direito que lhe foi reconhecido pelo próprio texto da Lei Fundamental.
O Poder Legislativo, nesse contexto, está vinculado institucionalmente à concretização da atividade 
governamental que lhe foi imposta pela Constituição, ainda que o efetivo desempenho dessa 
incumbência constitucional não esteja sujeito a prazos pré-fixados” [fl. 129].
9. Esta Corte mais de uma vez reconheceu a omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito constitucional. Nesse sentido valho-me ainda de 
afirmação do Ministro CELSO DE MELLO, como segue:
“Desse modo, a inexistência da lei complementar reclamada pela Constituição reflete, forma veemente 
e concreta, a inobservância, pelo Poder Legislativo, dentro do contexto temporal referido, do seu dever 
de editar o ato legislativo em questão, com evidente desapreço pelo comando constitucional, frustrando, 
dessa maneira, a necessidade de regulamentar o texto da Lei Maior, o que demonstra a legitimidade do 
reconhecimento, por esta Suprema Corte, da omissão congressual apontada” [fl. 131].
10. No julgamento do MI n. 721, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 30.11.2007, o 
STF examinou esta questão, julgando parcialmente procedente o pedido para assegurar à impetrante o 
direito à aposentadoria especial [artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil], direito a ser exercido nos 
termos do texto do artigo 571 da Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1.991, que dispõe sobre os Planos de 
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Benefícios da Previdência Social. Proferi voto-vista quanto ao MI n. 721, acompanhando o Relator.
11. O entendimento foi reafirmado na ocasião do julgamento do MI n. 758, também de relatoria do 
Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 26.9.2008.
[…]
16. A mora, no caso, é evidente. Trata-se, nitidamente, de mora incompatível com o previsto pela 
Constituição do Brasil no seu artigo 40, § 4º.
17. Salvo a hipótese de --- como observei anteriormente2, lembrando FERNANDO PESSOA --- 
transformarmos a Constituição em papel “pintado com tinta” e aplicá-la em “uma coisa em que está 
indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma”, constitui dever-poder deste Tribunal a formação 
supletiva, no caso, da norma regulamentadora faltante.
18. O argumento de que a Corte estaria então a legislar --- o que se afiguraria inconcebível, por ferir a 
independência e harmonia entre os poderes [art. 2o da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes 
[art. 60, § 4o, III] --- é insubsistente.
19. Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao formular supletivamente a norma regulamentadora de 
que carece o artigo 40, § 4º, da Constituição, função normativa, porém não legislativa.
20. […]
33. De resto, o Judiciário está vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular 
supletivamente a norma regulamentadora faltante. Note-se bem que não se trata de simples poder, mas 
de dever-poder, idéia já formulada por JEAN DOMAT4 no final do século XVII, após retomada por 
LEÓN DUGUIT5 e, entre nós, por RUI BARBOSA6, mais recentemente por CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO7.
34. A este Tribunal incumbirá --- permito-me repetir --- se concedida a injunção, remover o obstáculo 
decorrente da omissão, definindo a norma adequada à regulação do caso concreto, norma enunciada 
como texto normativo, logo sujeito a interpretação pelo seu aplicador.
35. No caso, os impetrantes solicitam seja julgada procedente a ação e, declarada a omissão do Poder 
Legislativo, determinada a supressão da lacuna legislativa mediante a regulamentação do artigo 40, § 
4º, da Constituição do Brasil, que dispõe a propósito da aposentadoria especial de servidores públicos 
--- substituídos.
36. Esses parâmetros hão de ser definidos por esta Corte de modo abstrato e geral, para regular todos 
os casos análogos, visto que norma jurídica é o preceito, abstrato, genérico e inovador --- tendente a 
regular o comportamento social de sujeitos associados --- que se integra no ordenamento jurídico8 e não 
se dá norma para um só.
37. No mandado de injunção o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia a norma 
regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito da impetrante, servidora 
pública, à aposentadoria especial.
38. Na Sessão do dia 15 de abril passado, seguindo a nova orientação jurisprudencial, o Tribunal julgou 
procedente pedido formulado no MI n. 795, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, reconhecendo a 
mora legislativa. Decidiu-se no sentido de suprir a falta da norma regulamentadora disposta no artigo 
40, § 4º, da Constituição do Brasil, aplicando-se à hipótese, no que couber, disposto no artigo 57 da 
Lei n. 8.213/91, atendidos os requisitos legais. Foram citados, no julgamento, nesse mesmo sentido, os 
seguintes precedentes: o MI n. 670, DJE de 31.10.08, o MI n. 708, DJE de 31.10.08; o MI n. 712, 
DJE de 31.10. 08, e o MI n. 715, DJU de 4.3.05.
39. Na ocasião, o Tribunal, analisando questão de ordem, entendeu ser possível aos relatores o exame 
monocrático dos mandados de injunção cujo objeto seja a ausência da lei complementar referida no 
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil.
 Julgo parcialmente procedente o pedido deste mandado de injunção, para, reconhecendo a falta de 
norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial dos servidores públicos, remover o obstáculo 
criado por essa omissão e, supletivamente, tornar viável o exercício, pelos substituídos neste mandado 
de injunção, do direito consagrado no artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, nos termos do artigo 
57 da Lei n. 8.213/91. (...)
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Ademais, é importante mencionar que, em que pese este Tribunal tenha firmado entendimento no sentido da 
improcedência dos pedidos autorais quanto à concessão do adicional de insalubridade, vem proferido reiteradas decisões no 
sentido de conceder o auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, em que a causa de pedir é basicamente 
a mesma, qual seja, a ausência de norma regulamentadora para a concessão do benefício.

Nestes casos, o Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a mora legislativa estatal como fator preponderante 
para o reconhecimento do direito vindicado. É o que se observa dos seguintes julgados desta 2ª Câmara Cível:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL 
MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI 7.990/01. INCIDÊNCIA. 
REGULAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE EM RAZÃO DE PRAZO MUITO ALÉM DO 
RAZOÁVEL. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
As autoridades coatoras são legítimas pois praticariam ou ordenariam concreta e especificamente a 
execução ou inexecução do ato impugnado. Em sendo legítimas as autoridades coatoras, competente o 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ex vi do art. 92 do RITJBA Preliminares rejeitadas.
O Impetrante têm legítimo interesse em reivindicar auxílio que lhe foi concedido por lei, cuja condição 
de exequibilidade já foi superada, em muito, mais de 14 (quatorze) anos.
O caso em tela é uma excepcionalidade que permite a atuação do Poder Judiciário ante a omissão do 
Chefe do Poder Executivo em fixar a forma, o valor e o prazo do pagamento do auxílio-transporte 
previsto no artigo 92, inciso V, alínea “h” da Lei nº. 7.990/2001.
O auxílio-transporte deve ser pago ao Impetrante, nos mesmos moldes dos servidores públicos civis, 
observando-se o art. 3º, do Decreto Estadual nº 6.192/97.
Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0025158-23.2015.8.05.0000, 
Relator(a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, 
Publicado em: 22/03/2016 )

MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A POLICIAL 
MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA POR SEREM 
OS IMPETRADOS RESPONSÁVEIS PELO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL 
– BENEFÍCIO VINDICADO QUE ENCONTRA-SE PREVISTO NA LEI 7.990/01 – 
INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR MAIS DE QUATORZE ANOS QUE FERE A 
RAZOABILIDADE E AUTORIZA A AÇÃO JUDICIÁRIA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO SE APLICAM 
AO CASO EM TELA – PRECEDENTES DO STJ E STF – QUANTIFICAÇÃO DE ACORDO 
COM O DECRETO Nº 6.192/97 COM BASE NO ENTENDIMENTO DO PLENO DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Há legitimidade passiva do Secretário da Administração na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, 
por dispor o mesmo dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da 
segurança pelo Judiciário, cumprindo salientar que o Comandante Geral da Policia Militar do Estado 
da Bahia, não faz parte do polo passivo como alegado pelo interveniente.
2. O direito líquido e certo da parte impetrante encontra-se legalmente previsto no art. 92, inciso V, 
letra “h)”, da lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, sendo autorizada a 
intervenção do Poder Judiciário pela omissão do Poder Executivo em regulamentar a matéria por 
mais de quatorze anos, ferindo a razoabilidade.
3. Afronta à separação dos Poderes que não se configura no caso em tela cabendo ao Judiciário corrigir 
ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado.
4. Na forma já fixada pelo Tribunal Pleno desta Corte, o auxílio-transporte deve ser pago ao 
Impetrante, por analogia, nos mesmos moldes dos servidores públicos civis, observando-se o art. 3º, 
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do Decreto Estadual nº 6.192/97, sendo devidas as parcelas por ventura vencidas e não pagas desde a 
impetração e até o desligamento ou aposentadoria.
5. Segurança concedida.
Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0027304-37.2015.8.05.0000, 
Relator(a): Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 
04/08/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUXÍLIO TRANSPORTE. 
CABIMENTO. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 92, V, ‘H’, DA LEI Nº 7.990/2001. 
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO IRRAZOÁVEL. BENEFÍCIO DEVIDO. 
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CIVIS, POR ANALOGIA.  SEGURANÇA CONCEDIDA.
Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0013356-28.2015.8.05.0000, 
Relator(a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, Publicado 
em: 18/06/2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR REJEITADA. 
POLICIAL MILITAR.  PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PREVISÃO 
ART. 92, V, “h” LEI Nº 7.990/01. INCIDÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DISPENSADA EM 
RAZÃO DE PRAZO MUITO AQUÉM DO RAZOÁVEL. IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO 
ATRAVÉS DA VIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O art. 6º da Lei n° 12.016/2009, que disciplina o procedimento do Mandado de Segurança, 
prevê, que o impetrante, em sua petição inicial, deverá indicar, “além da autoridade coatora, a pessoa 
jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”
2. Tendo em vista que o auxílio transporte previsto para os policiais militares foi devidamente editado 
nos moldes da Lei nº 7990 de 27 de dezembro de 2001, sem contudo, efetivado nos vencimentos 
dos policiais militares, não restam dúvidas acerca de que o Impetrante tem legítimo interesse em 
reivindicar vantagem que lhe foi concedida por lei, cuja condição de exequibilidade já foi superada.
3. Assim, admite-se o deferimento da implementação imediata do auxílio transporte aos policiais 
militares pela via judiciária porque o direito já está legitimamente assegurado ao Impetrante, na 
condição de policial militar, consistindo um verdadeiro direito adquirido, de maneira que eventual 
fixação da forma, valor e do prazo de concessão do auxílio, não irá influir no direito em si.
4. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0023262-42.2015.8.05.0000, 
Relator(a): Gesivaldo Nascimento Britto, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 
11/06/2016.

Por fim, aponto que o tema tratado nos autos não é novo perante os Tribunais nacionais, havendo manifestações 
favoráveis à concessão do adicional de insalubridade, consoante se vê:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO 
DA REGRA GERAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. 
RECURSO PROVIDO. 1. Diante da ausência de regulamentação específica para a concessão do 
adicional de insalubridade aos servidores de saúde, aplica-se a regra geral, cuja regulamentação incide 
sobre os servidores de qualquer repartição municipal; 2. Recurso conhecido e provido. TJ/AM. APL 
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20110019199 AM 2011.001919-9. Segunda Câmara Cível. RELATOR YEDO SIMÕES DE 
OLIVEIRA. JULGAMENTO 30.01.2012.

Assim, na linha intelectiva dos precedentes supramencionados, especialmente no Supremo Tribunal Federal, 
diante da ausência de norma regulamentadora para o pagamento do adicional de insalubridade deverá ser utilizado o 
arcabouço normativo aplicável aos empregados da iniciativa privada.

A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – disciplina o adicional de insalubridade, prevendo, em seu art. 
189, que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza 
e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, cabendo ao Ministério do Trabalho a definição dos 
critérios.

O art. 192 da CLT, por sua vez, prescreve que:

  Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos 
pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta 
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se 
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo

Contudo, nos termos da legislação trabalhista, a concessão do adicional de insalubridade imprescinde da realização 
de perícia técnica, para a averiguação das condições do trabalhador. É o que se infere dos artigos abaixo transcritos:

Art. . 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas 
do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro 
do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho
§ 1º - É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao 
Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de 
caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.
§ 2º - Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em 
favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não 
houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

Neste aspecto é que assiste razão à apelante quando arguiu a nulidade da sentença, que julgou o mérito da ação, 
sem a realização da perícia técnica, que foi requerida pela autora na exordial.

Diante do exposto, pedindo as vênias de estilo à eminente Desembargadora Relatora, voto no sentido de DAR 
PROVIMENTO AO APELO, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE e determinar o retorno dos autos 
ao Juízo de origem, para que seja realizada a perícia técnica a fim de verificar se efetivamente existem as condições 
de insalubridade descritas na exordial.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015447-57.2016.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. JATAHY JÚNIOR, JULGADO EM 04/04/2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. 
IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. PARALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
INSTALAÇÃO. INADMISSÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCEDIDO 
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PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RECURSO PROVIDO. LIMINAR RECURSAL 
CONFIRMADA.
A licença ambiental foi concedida em obediência aos termos da norma ambiental CEPRAM 
nº 4.327/2013, alterada pela Resolução CEPRAM 4.420/2015 e Lei Municipal nº552/2013 
que, atualmente, rege as atividades de impacto local de competência do Município, fixa 
normas gerais de cooperação federativa nas ações administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente e ao combate da poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto 
na Lei Federal Complementar nº 140/2011.
Não havendo, a priori, irregularidades no alvará expedido pelo Município, o requente faz 
jus à obtenção de licença para edificação do posto de combustível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 0015447-57.2016.8.05.0000, de 
Palmeiras, em que figura como Agravante Posto Palmeira Derivados de Combustíveis Ltda. - EPP, e, Agravados, 
Carlos Alberto Rodrigues de Souza, Geferson Santos Guimarães e Jusselino Soares de Queiroz Filho.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de Primeiro Grau, às fls.41/44, nos 
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Posto Palmeira Derivados de Combustíveis Ltda. - EPP, em 
face da decisão interlocutória de fls. 41/44, prolatada na Ação Popular proposta por Carlos Alberto Rodrigues de Souza, 
Geferson Santos Guimarães e Jusselino Soares de Queiroz Filho, que determinou a imediata suspensão das obras 
referentes à implantação do Posto Palmeiras Derivados de Combustíveis Ltda.-EPP (POSTO CHAPADA), sob pena de 
multa diária fixada, especificamente em face do segundo réu, em R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

O Agravante, às fls. 02/16, afirma que em razão da suspensão das obras de construção do empreendimento, sob 
a acusação de um possível dano ao lençol freático, tem experimentado o agravamento de sérios prejuízos, merecendo que 
a decisão seja reformada, posto que os autores da ação popular não se mobilizaram por interesses ambientais, mas por 
políticos e em ofensa a princípios da livre iniciativa.

Sustenta que os autores da ação instauraram o procedimento SIM 152.0.133679/2016, protocolada no Ministério 
Público Especializado em Meio Ambiente para apurar suposta irregularidade na instalação do posto de combustíveis, mas 
ainda não foi emitido Parecer.

Afirma ainda que o Município de Palmeiras, por meio do processo CID/SEP 1420090000586, encontra-se 
autorizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente a conceder a licença aqui discutida, podendo conceder ou autorizar 
até o nível 3, com base na Resolução CEPRAN 4.327/2013 que derrogou a Resolução CEPRAN 3.925 de 30.01.2009.

Sustenta que a Resolução vigente não exige Plano Diretor como condição obrigatória para que o Município possa 
conceder o licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos de impacto local, ainda mais que o empreendimento 
em questão é de pequeno porte e de médio potencial poluidor, classe 2.

Aduz que obteve a Licença Ambiental por meio da Portaria Municipal SEDESP nº 052/2016, requerida por 
profissional especializado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia - CREA da Bahia, como exige a legislação pertinente.

Sobreleva ainda que o Posto dista a 290,00 metros do Rio e o Parecer Técnico expedido pelo órgão ambiental 
competente certifica que não se trata de área de proteção ambiental e o canal que os autores se referem não é perene e nem 
intermitente, nele só corre água quando chove.
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Instruiu a inicial com os documentos de fls. 17/366.
Este Relator, às fls.368/369, concedeu a liminar requerida, permitindo a continuidade das obras.
Os agravados apresentaram Contrarrazões, às fls.371/377, requerendo a revogação do efeito suspensivo e o 

improvimento do agravo.
O Ministério Público, em Parecer de fls. 418/427, pugnou pelo improvimento do Agravo de Instrumento, para 

manter incólume o decisum guerreado.
Relatados os autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Posto Palmeira Derivados de Combustíveis Ltda. - EPP, 
em face da decisão interlocutória de fls. 41/44, prolatada na Ação Popular proposta por Carlos Alberto Rodrigues de 
Souza, Geferson Santos Guimarães e Jusselino Soares de Queiroz Filho, que determinou a imediata suspensão das 
obras referentes à implantação do Posto Palmeiras Derivados de Combustíveis Ltda.-EPP (POSTO CHAPADA), sob 
pena de multa diária de fixada, especificamente em face do segundo réu, em R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

O caso em discussão, cuida da possibilidade do Município de Palmeiras conceder o licenciamento ambiental para 
implantação do Posto Palmeiras Derivados de Combustíveis Ltda.-EPP (POSTO CHAPADA).

De fato, o licenciamento ambiental tem por finalidade evitar ou, até mesmo, minimizar os impactos e riscos de 
acidentes ambientais, e por tal motivo o CONAMA por meio do art.20 da Resolução 237/97 estabeleceu competências 
aos entes federados. Vejamos:

Art. 20 - Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados 
os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus 
quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.

Compulsando os autos, observa-se que, no caso, toda a documentação exigida para o licenciamento foi juntada.
Esta inserido às fls.66/73 - frente e verso a ata nº 06/2016 da reunião extraordinária da COMTURMA – Conselho 

Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Palmeiras, por meio do qual, num total de 09 dos 13 votos, foram favoráveis à 
implantação do posto; foi colacionado ainda o licenciamento ambiental nº AA/025/2016, constante às fls.77/78, subscrito 
pelo Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Palmeiras – SEDESP, bem como a imagem de 
satélite que comprova a existência da distância de 290,0 m do local de instalação do posto até o rio mais próximo, à fl.80, 
e mais o Parecer Técnico, às fls.81/96  e a licença ambiental nº 052/2016, à fl.97.

Noutro aspecto, nota-se ainda que a licença ambiental foi concedida em obediência aos termos da norma ambiental 
CEPRAM nº 4.327/2013, alterada pela Resolução CEPRAM 4.420/2015 e Lei Municipal nº 552/2013 que, atualmente, 
rege as atividades de impacto local de competência do Município, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente e ao combate da poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Federal 
Complementar nº 140/2011.

Constata-se também que o Município de Palmeiras obteve a delegação de competência para a execução de ações 
administrativas cuja competência é do Estado, mediante o atendimento de requisitos definidos em norma específica, 
conforme prevê as referidas Resoluções, estando o aludido Município munido de Conselho de Meio Ambiente com 
caráter deliberativo e participação social e de uma Secretaria Municipal responsável para cuidar do meio ambiente.

Noutro vértice, verifica-se que, embora o plano diretor seja uma exigência do Estatuto das Cidades para as áreas 
de interesse turístico, a norma ambiental (4.327/2013) referida anteriormente que revogou Resolução CEPRAM nº 
3.925/2009 não reclama que o Município disponha de Plano Diretor, posto que possui o Conselho Municipal de Turismo 
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e Meio Ambiente e legislação local, anunciando que, a priori, não há irregularidade na concessão da licença ambiental nº 
52/2016 (fls.97).

Ainda assim, verifica-se das fotos, parecer técnico e roteiros de caracterização do empreendimento juntados aos 
autos às fls.81/96 e 109/267 que, de fato, o agravante adquiriu a licença SEDESP Nº052/2016 com assistência de 
profissional especializado, por meio do qual foram pagas todas as taxas, bem como restou comprovado por meio de laudos 
técnicos juntados aos autos que não há notícia de leito d’água no local do empreendimento, que o posto em construção 
dista a 290,00 metro do Rio e que não se trata de área de proteção ambiental.

De fato, pelas provas dos autos, o canal mais próximo, ao qual a agravada faz referência, não é perene e nem 
intermitente, é efêmero, isto é só enche quando chove e, em cumprimento às condicionantes impostas pelo Conselho 
Municipal de Turismo e Meio Ambiente, o agravado vinha investido em obras de recuperação das paredes do canal (fotos 
fl.90).

Assim, comungando com o pleito do agravante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em não havendo 
irregularidades no alvará expedido pelo Município, o requente faz jus à obtenção de licença para edificação do posto de 
combustível. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - POSTO DE COMBUSTÍVEL - ALVARÁ 
DE CONSTRUÇÃO CONCEDIDO PELA MUNICIPALIDADE - REQUERIMENTO 
LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ALVARÁ E PARALISAR AS ATIVIDADES 
- INDEFERIMENTO - OBRA LICENCIADA E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES - FUMUS BONI JURIS E 
PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 
DESPROVIDO. Em não havendo irregularidades no alvará expedido pelo Município de Caçador 
autorizando particular a dar início às obras para a instalação de um posto de combustível, haja vista 
tratar-se de obra licenciada e em consonância com os ditames legais municipais, deve ser mantida a 
decisão que indeferiu a liminar, ante a inexistência do fumus boni juris e do periculum in mora.
(TJ-SC - AI: 508074 SC 2008.050807-4, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 05/11/2009, 
Segunda Câmara de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - LIMITAÇÃO DE DISTÂNCIA 
PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES - CAUSA IMPEDITIVA 
DECORRENTE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE 
COMBUSTÍVEL - FUNCIONAMENTO QUE NÃO IMPÕE RISCO OU PROBABILIDADE 
DE PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE - OBRA JÁ CONCLUÍDA, E DEVIDAMENTE 
AUTORIZADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES - NECESSIDADE DE CONSOLIDAR 
SITUAÇÃO DE FATO JÁ EXISTENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 858984 PR Agravo de Instrumento - 0085898-4, Relator: Octávio Valeixo, Data de 
Julgamento: 13/09/2000, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2000 DJ: 5743).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL E COMERCIAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE ALVARÁ 
PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. APRESENTAÇÃO AO ENTE 
MUNICIPAL DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. INTERFERÊNCIA 
NA LIVRE CONCORRÊNCIA DE MERCADO. DECISÃO MANTIDA. I -Em havendo a 
concessão de alvará para a construção de posto de combustíveis, estando este quase concluído e, ainda, 
considerando que fora entregue ao ente municipal toda documentação exigida para o funcionamento 
do estabelecimento comercial, porém, sem resposta até o momento, impõe-se a expedição da licença 
necessária para que se opere o término da obra e, via de seguimento, a regular operação e funcionamento 
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do empreendimento. II - Os entraves criados pelo município para a expedição da licença ambiental, 
constitui-se em intervenção arbitrária na liberdade econômica, vez que não está respaldada em critério 
técnico apto e suficiente ao fim pretendido, afigurando-se em medida desnecessariamente gravosa e 
excessiva, que afeta a livre concorrência e o abastecimento local, em prejuízo, principalmente, do 
consumidor. III -Recurso desprovido, de acordo com o parecer ministerial. (TJ-MA - AI: 0256422014 
MA 0004595-04.2014.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 
26/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2015).

De mais a mais, o Juízo de Primeiro Grau, na decisão ora combalida, fez alusão à norma legal derrogada e que fazia 
a exigência de Plano Diretor, mas tal exigência foi modificada por norma posterior.

No que diz respeito ao opinativo do Ministério Público, inicialmente, quanto a aplicação do princípio in dubio 
pro natura, sobreleva-se o fato de que toda a legislação ambiental foi devidamente apreciada para a conclusão da decisão e 
os interesses das partes foram devidamente apreciados.

Noutro aspecto, quanto a alegada exigência do Plano Diretor ou similar com requisito necessário para o 
licenciamento ambiental, previsto no art.5º, Inciso I, alínea “b” da Resolução 273/2000 do CONAMA, observa-se nesse 
mesmo diploma legal, mormente, em seus artigos 6º e 7º, que caberá ao órgão ambiental licenciador, exercer as atividades 
de fiscalização dos empreendimentos de acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor. In literis:

Art. 6º Caberá ao órgão ambiental competente definir a agenda para o licenciamento ambiental dos 
empreendimentos identificados no art. 1º em operação na data de publicação desta Resolução.
§ 1º Todos os empreendimentos deverão, no prazo de seis meses, a contar da data de publicação 
desta Resolução, cadastrar-se junto ao órgão ambiental competente. As informações mínimas para o 
cadastramento são aquelas contidas no Anexo I desta Resolução.
§ 2º Vencido o prazo de cadastramento, os órgãos competentes terão prazo de seis meses para elaborar 
suas agendas e critérios de licenciamento ambiental, resultante da atribuição de prioridades com base 
nas informações cadastrais.
Art. 7º Caberá ao órgão ambiental licenciador, exercer as atividades de fiscalização dos empreendimentos 
de acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor.

De fato, caberá apenas a uma das esferas Federal, Estadual ou Municipal, avaliar e outorgar ou não o licenciamento 
ambiental, e a Resolução nº 237/97 do CONAMA estabelece que o Município é quem detêm tal competência, inexistindo, 
desta maneira, indicação de outro órgão mais adequado que emita autorização para a liberação do licenciamento ambiental

Com essas razões, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão guerreada e 
permitir a continuidade das obras referentes à implantação do Posto Palmeira Derivados de Combustíveis Ltda. - EPP 
(Posto Chapada), confirmando a liminar recursal deferida em favor da agravante, devendo ser desconsiderada qualquer 
outra disposição em forma contrária.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0095594-77.2010.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL RELATOR (A): DES. 
JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, JULGADO EM 23/05/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU 
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
PRELIMINAR DE DESERÇÃO.
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Embora não goze de isenção de custas e emolumentos nas ações acidentárias (Súmula 178/
STJ), a autarquia federal tem a prerrogativa do preparo ao final, de modo que não deve ser 
considerado deserto o apelo. PRELIMINAR REJEITADA.
PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL 
E NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO 
DEMANDE ESFORÇO FÍSICO. OBSERVÂNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. 
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA. MANUTENÇÃO. DATA DA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL 
DEVE SER FIXADO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DE EVENTUAL 
AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO, OU, NÃO SENDO O 
CASO, DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO HAVENDO NENHUMA 
DAS HIPÓTESES, SERÁ O DIA DA CITAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
DOENÇA CESSADO EM 22/12/2010, MARCO INICIAL DE APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA O DIA 23/12/2010. HONORÁRIOS FIXADOS 
EM 15%. VALOR QUE MERECE SER REDUZIDO PARA 10%.  APELO PROVIDO 
NO PONTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 
DA LEI 12.373/2011. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005347-68.2011.805.0113, em que é 
apelante INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelado ANTONIO PALMA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E REFORMAR 
A SENTENÇA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO, e assim o fazem pelas razões adiante 
expostas.                                                                                                                                                            

Vieram-me os autos conclusos.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença proferida pelo juiz a quo, fls. 105/106, onde, julgou procedente o pedido do autor 
para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Condenou, ainda, o INSS em honorários de sucumbência em 15% sobre o valor das parcelas vencidas e custas 
processuais.

À fl. 117 o Juiz acolheu os embargos de declaração para suprir a omissão e fazer constar a data de início do 
benefício 23/12/2010.

À fl. 130, novamente, acolheu os embargos e fez constar a DIB 23/12/2010, mantendo a sentença, no restante.
Inconformado, o INSS apelou aduzindo a desnecessidade de preparo e custas; ausência dos requisitos para 

concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; o termo inicial da concessão do benefício deve ser o já fixado pelo 
STJ, qual seja, a data da juntada do laudo pericial que constatou a incapacidade.

Requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios e alega a impossibilidade da condenação da autarquia ao 
pagamento das custas.

Por fim, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspender os efeitos da antecipação de tutela 
concedida por ocasião da sentença de mérito, ou mesmo revogando-se a tutela deferida, ainda que de forma parcial.
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Devidamente intimado, o autor, apresentou contrarrazões às fls. 159/167 aduzindo ser deserto o recurso interposto 
e requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Recurso que vai conhecido.
Inicialmente, não merece prosperar o pedido de não conhecimento do apelo por falta de preparo, formulado 

pelo recorrido.
Embora não goze de isenção de custas e emolumentos nas ações acidentárias (Súmula 178/STJ), a autarquia 

federal tem a prerrogativa do preparo ao final, de modo que não deve ser considerado deserto o apelo.
Nesse sentido, veja-se o art. 27 do CPC: “As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério 

Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”.
Preliminar rejeitada.
Ainda, em análise preliminar ao mérito, do pedido de suspensão dos efeitos da antecipação de tutela concedida 

por ocasião da sentença de mérito, ou revogação da tutela deferida, ainda que de forma parcial, entende-se prejudicado 
ante o julgamento do mérito do presente recurso.

Mérito.
O Juiz singular deferiu o pedido do autor de concessão de aposentadoria por invalidez.
No caso em tela, o autor sofreu acidente de trabalho quando caiu do andaime e tem diagnóstico de transtorno do 

menisco devido à ruptura ou lesão antiga e artrose do joelho.
Concluiu o expert pela existência de nexo causal, pela incapacidade para atividade habitual definitiva e pela 

possibilidade de reabilitação para realização de função que não exijam movimentos de carregar peso, agachar, abaixar e 
caminhar frequentemente (fls. 57/63).

A concessão da aposentadoria por invalidez encontra previsão no artigo 42 da Lei 8.213/91, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-
lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (grifo nosso).

Conforme se depreende desse dispositivo, para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário que reste 
comprovado que a pessoa não possui condições de exercer nenhuma atividade laborativa, ou seja, que haja incapacidade 
total para o trabalho.

In casu, tem-se que restou demonstrada a incapacidade permanente do autor, para o exercício de sua atividade 
laborativa.

O caso dos autos, merece melhor análise amparado na jurisprudência humanista do STJ, que tem acentuado o 
fato de que nas concessões de aposentadoria por invalidez, deve-se levar em conta não só os requisitos do art. 42, da Lei 
8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e até mesmos culturais do segurado, ainda que o laudo 
tenha concluído pela sua incapacidade parcial.

Na atual conjuntura de desemprego, há que se analisar com certo cuidado a situação do segurado na hora da 
decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. A lei utiliza a expressão “atividade que lhe garanta a subsistência”. Isso quer 
dizer que outros fatores devem ser analisados além da mera sequela incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a idade, 
a escolaridade, o meio social, a capacidade profissionalizante etc”.

Sob este enfoque, como bem destacou o magistrado singular, “levando-se em consideração a insistência das lesões 
por ele suportadas e as exigências do mercado de trabalho atual, conclui-se que resta muito difícil, senão impossível, que 
tenha possibilidade de reingressar no deveras concorrido mercado de trabalho”.
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Conclui-se, assim, que o autor, além de não mais poder exercer a atividade laborativa que desempenhava antes, 
qual seja, de ajudante de pedreiro, também não possui capacidade de exercer uma atividade que lhe garanta a subsistência, 
o que justifica a concessão de aposentadoria para fins de viabilizar, com menor sofrimento, a sua vida.

Portanto, cabível a manutenção da sentença que deferiu a aposentadoria por invalidez.
Alega o apelante que a data da concessão do benefício deve ser o já fixado pelo STJ, qual seja, a data da juntada 

do laudo pericial que constatou a incapacidade.
Quanto ao tema, o STJ já analisou sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), pacificando que, 

in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  TERMO INICIAL DO 
BENEFÍCIO.  MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE 
DA SÚMULA 7/STJ AFASTADO. 1.  O tema relativo à data de início de benefício proveniente 
de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o 
entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia 
seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, 
do requerimento administrativo.  Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício 
será o dia da citação 2.  A questão já foi analisada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos 
(art. 543-C do CPC/73), restando pacificada a jurisprudência no sentido que “A citação válida 
informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como 
termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando 
ausente a prévia postulação”.  (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 
980.742/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, 
DJe 03/02/2017)

O Juiz singular fixou como marco inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária o dia 23/12/2010, 
dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença.

Sentença mantida no ponto.
Por fim, requer, a redução dos honorários advocatícios e alega a impossibilidade da condenação da autarquia ao 

pagamento das custas.
O Juiz singular fixou os honorários em 15% sobre o total das parcelas vencidas, valor esse que cabe ser reduzido 

para 10%, ante a simplicidade da questão debatida e por se afigurar coerente e razoável, na medida em que remunera 
condignamente o procurador da parte autora.

Em reexame necessário, a sentença deve ser reformada em relação a condenação do Réu em custas, visto que 
nos feitos processados perante a Justiça Estadual, o INSS é isento do pagamento de custas no Estado da Bahia (Lei 
12.373/2011).

Por tudo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para reduzir os honorários para 
10% sobre o valor das parcelas vencidas E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, 
apenas para excluir a condenação da Fazenda Pública em custas processuais.

É como voto.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049103-12.2010.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL. RELATOR (A): 
DESª. LÍCIA DE CASTRO LARANJEIRA, JULGADO EM 11/07/2017.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. 
DIREITO DO POSTULANTE AO AUXÍLIO ACIDENTE. PROCEDÊNCIA, EM 
PARTE. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE.   CONSTATAÇÃO 
EM PERÍCIA OFICIAL. TERMO A QUO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO 
PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. 
INTELIGÊNCIA DO § 2° DO ART. 86, DA LEI. 8.213/91.  HONORÁRIOS 
PERICIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO.  
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À BASE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE 
O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONSONÂNCIA COM §§ 3º E 4º DO ART.20 
DO CPC/73. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS VENCIDAS ATÉ O MOMENTO 
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SUMULA 111/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA 
LEI 11.960/09 (STF, ADI 4.357/DF). APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA TÃO 
SOMENTE QUANTO AOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 
ADEQUAÇÃO DEVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.  SENTENÇA 
REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO  CÍVEL Nº.0049103-12.2010.8.05.0001 de 
SALVADOR, sendo apelante INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelado, DANIEL DAS 
NEVES SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO E REFORMAR A 
SENTENÇA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

RELATÓRIO

A sentença submetida a reexame necessário( fls. 128/135), adotado o relatório julga procedente, em parte, ação 
acidentária proposta por DANIEL DAS NEVES SANTOS em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social  
reconhecendo o direito da parte autora “ao benefício de auxílio-acidente a partir do dia imediato à cessação do benefício (NB 
541.876.586-4), mantendo os efeitos da tutela antecipada condenando o ente previdenciário demandado a efetuar o pagamento 
da verba  apurada, de forma retroativa, de todos os valores devidos e não pagos, a partir da cessação do benefício citado, 
compensando-se as parcelas  recebidas na titularidade de qualquer outro benefício não acumulável no mesmo período, acrescidas 
de correção monetária e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, até 29/06/2009 (se for o caso) e, a partir desta data, com a 
incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança, de acordo com o artigo 1ª-F, da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, modificado pela Lei nº 11.960, de 29 
de junho de 2009. No entanto, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da 
Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”, fixando 
“verba honorária sucumbencial no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o total das prestações vencidas até a data desta 
sentença, nos termos do art. 20, §4º e 21, § único, do CPC, bem como dos honorários periciais”.
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INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, representado, interpõe recurso de apelação 
independendo de preparo (fls. 142/148v.), visando reforma da sentença a julgar improcedente a ação. Alega, em síntese, 
constituir o auxílio acidente “indenização de prejuízo efetivo”, condicionado ao cumprimento de “requisitos cumulativos”, 
inocorrentes na hipótese; o laudo pericial de fls. 64/74 indica aptidão da apelada para o labor, com “restrições”, sem 
identificação de “seqüelas ou deficiência física”; a apelada gozou do benefício auxílio-doença acidentário durante determinado 
período, “tendo sido reabilitada com sucesso”; “o deferimento do pedido significa tornar o magistrado legislador positivo”, 
a malferir o princípio da separação e independência de  poderes (art.2º, Constituição da República/88), da seletividade 
e da distributividade das prestações previdenciárias (art.194, parágrafo único, III, CF/88) e da vedação de instituir ou 
estender benefícios sem prévia fonte de custeio (art.195, §5º, da CR/88)”. Também manifesta irresignação  concernente o 
“regime legal de atualização monetária e juros moratórios” ensejando reconhecimento de plena aplicabilidade do art.1º-F da 
Lei n.9.494; necessidade de redução da  condenação em verba honorária considerada excessiva, para 5% (cinco por cento) 
sobre o valor devido, até a data da prolação de sentença; e honorários periciais, a serem fixados “entre a data do recebimento 
do processo na Vara de Acidentes do Trabalho e início do cumprimento dos efeitos da tutela no juízo competente”, caso mantido 
o percentual. Prequestiona a matéria à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Na resposta o apelado pugna por improvimento do recurso. ( Fls. 155/162)
Os autos foram encaminhados a esta instância, distribuídos para a Quarta Câmara Cível, cabendo-me a função 

de relatora.
É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
O art. 19 da Lei nº 8.213/91 conceitua acidente do trabalho para fins previdenciários, consignando:

‘Art. 19 -  Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa 
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.’

A teor da referida Lei:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas 
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia que o recorrido, segurado do Instituto 
Nacional do Seguro Social, portador de hérnia discal e espondilartrose lombar (Schilling II), advinda da sua atividade 
laborativa (operador de máquinas) teve inicialmente reconhecido, pela autarquia demandada, seu direito ao benefício 
previdenciário auxílio-doença entre 2005 e 2009, (B-91), chegando a participar de programa de readaptação funcional na 
função de “auxiliar de qualidade” (fl.101). Ao propor a ação em tela visando concessão de aposentadoria por invalidez foi 
submetido a perícia judicial realizada em 24 de fevereiro de 2011(f1s.64/74), influenciável no julgamento da lide, quando 
identificadas a patologia, o nexo de causalidade, e existência de seqüelas, com redução da sua capacidade laboral.

  A teor dos referidos dispositivos legais a concessão do auxílio-acidente pressupõe existência da lesão, a redução 
da capacidade para o trabalho e o nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido, sendo irrelevante e 
desnecessária a apuração da extensão ou grau das limitações não referidas em legislação pertinente.
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Nessa esteira, a jurisprudência pacificada por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em Recurso Representativo 
de Controvérsia, REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010:

 “(...)conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-
acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução 
da capacidade para o labor habitualmente exercido”. E mais, que o “nível do dano e, em 
consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será 
devido ainda que mínima a lesão” (...).grifei.

Na hipótese, exsurgem elementos que levam à formação de convencimento no sentido da razoabilidade do seu 
direito à percepção do auxílio acidente, o qual, nos moldes do artigo  86  da Lei nº.8.213/91, é devido, como indenização, 
ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, que, in casu, era a função de “Operador de 
máquinas”, a qual o segurado não mais tem condições de exercer, razão pela qual teve que ser reabilitado para o exercício 
de função diversa, qual seja, “auxiliar de qualidade”.

Caracterizado o acidente de trabalho com a consequente impossibilidade de retorno a atividade anteriormente 
exercida, mas de exercer uma outra, faz jus ao benefício acidentário, na modalidade de auxílio-acidente, a teor do disposto 
no artigo 86, da Lei n. 8.213/91.

Acolhível, por conseguinte, a pretensão autoral, eis que submetido a exame pericial, restou evidente a permanência 
das limitações do segurado, reabilitado em outra função “de menor risco ergonômico” (fl.13, quesito 12).

Ressalte-se que o auxílio- acidente será concedido com a mudança de cargo por segurado, pois decorre da lei uma 
presunção de incapacidade que necessita ser indenizada.

Ante as conclusões do referido laudo técnico, evidenciando a diminuição da capacidade laboral, o liame entre o 
labor exercido e a lesão sofrida, a magistrada sentenciante houve por bem determinar a concessão do benefício auxílio-
acidente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Tem-se, pois, que para a caracterização do acidente de trabalho é necessário que a doença ou 
lesão causada ou agravada pelo exercício de sua função laboral cause perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. No caso em questão, a parte autora foi submetida à perícia, 
realizada por perito médico nomeado por este juízo, tendo sido facultado às partes o oferecimento de 
quesitos suplementares e assistente pericial. A aludida perícia concluiu que o autor é portador de hérnia 
discal lombar, CID M 51.1.

No entanto, em que pese o achado, o Expert afirmou que o autor apresenta lesão consolidada e relacionada ao 
trabalho, que determina a redução de sua capacidade laborativa, de modo que se encontra incapaz de forma definitiva 
para a atividade que habitualmente exercia, porém mantém potencial laborativo residual, sendo identificada, portanto, 
incapacidade parcial. (fl. 69)

Com base nisso, o autor foi considerado apto para o exercício de outras atividades laborais, apontando a ocorrência 
de reabilitação profissional, a qual o reabilitou em função de menor risco ergonômico.

Desta forma, de acordo com o laudo pericial, o autor foi considerado incapaz definitivo e parcial para exercer suas 
atividades habituais, sendo identificada potencialidade residual laborativa.

Como é sabido, a concessão do benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem por um de seus 
requisitos a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Assim, não tendo a prova 
produzida demonstrado que a referida moléstia conduziu a um dano incapacitante justificador da concessão de auxílio 
doença ou aposentadoria por invalidez, não merece acolhida o pedido da parte autora, como têm decidido os tribunais:
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AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL REALIZADO - CAPACIDADE 
LABORAL DETECTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PROVIMENTO NEGADO. 
Comprovado, por perícia judicial, que a parte autora, segurada do INSS, está capacitado 
para o exercício de atividade laboral, o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez ou 
restabelecimento do auxílio-doença deve ser indeferido. (TJ-MG - AC: 10647110063870001 
MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Cíveis / 13ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013, undefined) (...)

Com efeito, a análise do conjunto probatório carreado aos autos nos permite concluir pela existência de provas a 
respeito da limitação decorrente das doenças diagnosticadas no autor, respaldando o deferimento do auxílio-acidente. A 
perícia realizada em juízo atestou, de forma categórica, que o autor, não obstante ainda esteja apto para o trabalho, sofreu 
redução parcial de sua capacidade produtiva já que, pelas restrições impostas, está impossibilitado definitivamente de 
exercer suas atividades habituais de trabalho. (vide fl. 69)

Além disso, a resposta ao quesito 7, colacionado na fl. 72, revela que atualmente o autor sofre de sequelas que 
reduziram a sua capacidade para o trabalho habitual.

Por oportuno, deve-se frisar que, não obstante não haja nos autos provas reais de que o autor submeteu-se a 
processo de reabilitação administrado pelo INSS, há elementos que indicam a tentativa de sua readaptação funcional, 
levada a cabo por seu empregador (fl. 101).

É certo que a participação em programa de readaptação, por si só, não enseja o percebimento de auxílio acidente, 
mas se trata, sem dúvidas, de elemento que deve ser considerado, aliado à perícia médica realizada em juízo, como prova 
de redução da capacidade laborativa do obreiro.

Desta forma, as provas acostadas aos autos indicam que a parte autora não se encontra incapacitada totalmente 
para o exercício de suas funções laborativas, porém revelam que ela apresenta sequelas que reduzem sua capacidade de 
trabalho, preenchendo, portanto, os requisitos da auxílio-acidente, cujo deferimento se impõe, ainda que não requerido 
expressamente na exordial, em atenção ao princípio da fungibilidade, largamente utilizado nas demandas previdenciárias.

O auxílio-acidente encontra previsão legal no art. 86 da Lei 8.213/91, que disciplina que será concedido, como 
indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, o art. 104, inciso III, do Decreto nº 3.048/93, que regulamenta a lei de benefícios, afirma que 
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, quando, após a consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, fique comprovada a impossibilidade de desempenho da atividade que 
exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, hipótese que se adequa perfeitamente ao caso dos 
autos.

Deve-se frisar, outrossim, que embora o perito do Juízo não tenha identificado a doença do autor na descrição 
no Anexo III do Decreto 3.048/99, tenho que a redução da capacidade funcional do requerente é inconteste, sobretudo 
porque o próprio perito afirma que “o autor foi considerado com incapacidade definitiva para exercer suas atividades 
habituais” (fl. 73).

Ademais, a jurisprudência tem entendido que, ainda que a limitação seja em grau mínimo, o segurado faz jus ao 
percebimento do benefício, veja:

ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 
LABORAL. BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO DO INSS. ISENÇÃO 
DAS CUSTAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - Mesmo em grau 
mínimo, determina à percepção de benefício acidentário, tipificado o nexo etiológico entre o 
infortúnio e a atividade laborativa do segurado. Prova técnica que atesta a ocorrência da previsão 
legal. Comprovada a redução da capacidade laboral, o termo inicial do benefício acidentário deve 
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corresponder, no caso, ao dia seguinte da cessação do auxílio-doença (art. 86, § 2.º da Lei n.º..) (TJ-RS 
- AC: 70050596139 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/09/2012, 
Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2012, undefined) (...).

Por fim, o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, além de não questionado pelo demandado, 
restou evidenciado no laudo pericial.

Assim, estando caracterizado o acidente de trabalho, presentes o nexo de causalidade e a redução da capacidade 
para o trabalho, representada por uma limitação, a parte autora faz jus a benefício acidentário, na modalidade de auxílio-
acidente, a teor do disposto no art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Quanto à data do início do benefício, considerando a existência de benefício acidentário anterior (NB 541.876.586-
4), tomo o dia seguinte da cessação deste como data de início do benefício ora concedido, nos termos da jurisprudência 
do STJ, compensando-se valores recebidos a título de outros benefícios não acumuláveis, nos termos do art. 86, §2º, da 
Lei 8.213/91. (...)”.

A constatação, através prova pericial, da redução da capacidade laboral da parte demandante para trabalho habitual 
impõe o reconhecimento de seu direito ao auxílio acidente. Inacolhível sua pretensão ao benefício de aposentadoria 
por invalidez se não demonstrada a incapacidade do segurado ou insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, requisitos exigidos no art.42 da Lei 8.213/91.

O auxílio-acidente corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício que deu origem ao auxílio 
doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, e será devido mensalmente a partir 
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como determina o § 2° do art. 86, da Lei. 8.213/91, até a véspera de 
início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, independentemente de qualquer remuneração ou 
rendimento auferido pelo acidentado.

 O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação 
do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, eis que comprovada a incapacidade desde então.

Valores em atraso serão corrigidos monetariamente com base no INPC, nos termos do Art. 41-A, da Lei nº. 
8.213/91, acrescentado pela Medida Provisória nº.316, de 11.08.2006, convertida na Lei nº. 11.430/2006 .

Nesse sentido,

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/
STJ. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL 
POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF NA ADI 4.357/DF E ADI 4.425/
DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA. INPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
Rever o entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca da comprovação da incapacidade 
do segurado implica, necessariamente, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, 
providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Os juros de 
mora corresponderão aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F 
da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Solução que resulta da declaração 
de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11.960/2009, proferida na ADI 4.357/DF 
e ADI 4.425/DF. 3. A pendência de julgamento de ação em que se discute a constitucionalidade 
de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ, salvo determinação expressa 
do STF. 4. No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F 
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de 
inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425/DF. 
5. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância 
do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. 6. Agravo regimental 
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não provido”. (AgRg no REsp 1.453.066/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/9/2014, DJe 30/9/2014).

Na causa em tela juros de mora devem incidir à base de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação válida, 
considerando a data da propositura da ação, em 21/06/2010, após edição da Medida Provisória nº.2.180-35/01.

No entanto, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29/06/2009, publicada em 
30/06/2009, alterando o art.1º-F da Lei n.º 9.494/97, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Cuidando-se de dívida não tributária contra Fazenda Pública Municipal, os acréscimos, correção monetária 
e juros de mora devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 e às Leis nºs 11.960/09 e   12.703/12, 
conforme orientação atual do E. STF sobre a matéria (cf. RE nº 747703 AgR Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2015, bem 
como as ADIs n 4.357 e 4.425, inclusa a decisão do Plenário de 25/03/2015, a conferir eficácia prospectiva à declaração 
de inconstitucionalidade pronunciada nestas ADIs - §12    do art.100    da CF, introduzida pela EC nº.62/09, e, por 
arrastamento, do art.    5º    da Lei nº.11.960/09, observando que essa decisão é limitada ao regime dos precatórios, 
e não ao do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, ainda pendente de pronunciamento expresso por E. STF: em trâmite, 
para tanto, na Corte Suprema, novo tema referente à Repercussão Geral, de nº 810, atrelada ao RE nº 870947/SE, 
relacionado a aplicação de índice básico da caderneta de poupança – TR à fase inicial da execução.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento de repercussão geral não determina o sobrestamento de feitos 
em curso no primeiro grau ou instância recursal, mas, tão somente dos recursos especiais e extraordinários em 
observância ao disposto no art. 543-B, §§1º e 3º do CPC/1973 impondo-se, por conseguinte, observância aos 
referidos critérios até o pronunciamento definitivo do leading case.

Impossível ignorar, ainda, a possibilidade de adequação futura, inclusive em fase de execução, aos critérios definidos, 
em conformidade ao quanto estabelecido por Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, AgRg no Resp 1417669/SC; 
EDcl no AgRg no REsp 1412444/MG; AgRg no AREsp 288026/SP; AgRg no AREsp 208324/RS).   

Mantém-se a verba honorária fixada com justeza, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 
na forma do artigo 20, §§3º e 4º do CPC/73, a incidir somente sobre parcelas vencidas até o momento da prolação da 
sentença, em observância à súmula nº.111 do Superior Tribunal de Justiça.

Honorários periciais restaram arbitrados no valor de um salário mínimo (fl. 4), sem demonstração de manifestação 
oportuna de partes litigantes.

Por tais razões NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário REFORMANDO-SE A SENTENÇA, EM 
PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO, considerando a aplicabilidade da Lei 11.960/09 a partir da vigência, 
concernente aos juros de mora e admissibilidade da incidência de correção monetária sobre a condenação, calculada 
com base no INPC.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002377-36.2017.8.05.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR: JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, JULGADO EM 22/05/2017

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
MANUTENÇÃO. POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 
ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DECORRENTE DE ATIVIDADE 
LABORATIVA. LIMITAÇÕES NO EXERCÍCIO. REVERSIBILIDADE.  RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.
Embora não esteja incapacitado para o trabalho, apresenta limitações ou restrições para a 
atividade exercida antes do acidente que resultou nas lesões diagnosticadas pelo perito e 
corroboradas pelos relatórios médicos apresentados aos autos. 
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Vale ressaltar que, apesar do pedido do agravante na inicial se restringir à concessão do 
restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez, 
o julgador não se encontra adstrito a tal pedido, face ao caráter social da previdência.
Assim, se a situação fática indicar a possibilidade de concessão de benefício diverso daquele 
pretendido, como ocorre no caso em tela, este poderá ser deferido por força do princípio 
da fungibilidade dos benefícios previdenciários, sem que isso importe em julgamento extra 
petita.
Diante da existência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, 
mister se faz a reforma do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0002377-36.2017.8.05.0000 em que 
figura como agravante JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao agravo, reformando a decisão, pelas razões adiante 
alinhadas.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RAIMUNDO 
DE SANTANA contra decisão do MM. Juiz da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que nos autos da 
Ação de Manutenção e Conversão de Benefício tombada sob o nº 0160995-91.2008.8.05.0001, proposta pelos mesmo 
em face do agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela, nos seguintes termos:

“Realizada a perícia médica, o expert deste juízo apresentou o respectivo laudo (fls. 94/101), concluindo 
que, embora diagnosticada doença relacionada com o exercício das atividades laborativas, esta não 
representa restrição para o retorno às atividades, encontrando-se a parte autora, atualmente, apta para 
o trabalho. Assim, os documentos apresentados pela obreira, em cotejo com o laudo pericial, atestam 
a plausível existência de doença decorrente da atividade laborativa, contudo, sem a ocorrência de 
limitação para o trabalho. Ausentes, portanto, os requisitos legais exigidos como prova inequívoca e 
verossimilhança das alegações”.

Inconformado, o agravante suscita a nulidade do decisium, haja vista que o Laudo Médico Pericial que serviu de 
único fundamento ao magistrado foi produzido por médico cardiologista, sem aptidão comprovada em ortopedia.

Sustenta que o laudo técnico não esgota integralmente o objeto da análise, se apresentando omisso, inexato 
e contraditório em suas conclusões, já que diagnostica a existência de Síndrome do Manguito Rotador (CID M75), 
Seqüelas de fratura no braço (CID T92) e Depressão, mas não avança nos detalhes acerca das limitações ou restrições ao 
desempenho das atividades habitualmente exercidas pelo agravante.

Argumenta que o agravante é pedreiro, função que exige grande esforço físico e sobrecarga dos membros superiores 
e da coluna, razão pela qual as lesões por ele sofridas em decorrência de acidente de trabalho o impossibilitam de continuar 
exercendo a profissão, situação, inclusive, ratificada por relatórios médicos colacionados aos autos às fls. 45/54.

Acrescenta que as lesões sofridas, o longo período de afastamento e a idade de 48 (quarenta e oito) anos tornam 
extremamente dificultosa a reinserção do agravante no mercado de trabalho, razão pela qual ele e sua família têm passado 
por severa dificuldade financeira.
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Requereu seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja determinado à agravada o imediato 
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou, se for o caso, seja concedido aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente. Ao final, pleiteia pela reforma da decisão, para confirmar a antecipação da tutela recursal.

Em decisão às fls. 178/185, o efeito suspensivo ativo foi concedido, determinando que o agravado, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, implementasse o auxílio-acidentário em favor do agravante, até que o presente recurso seja 
definitivamente julgado pela Câmara.

Instado a se manifestar, o agravado apresentou contraminuta ao presente agravo às fls. 191/195, rechaçando as 
alegações da agravante e requerendo a manutenção da sentença atacada em todos os seus termos.

Apesar de solicitadas informações, o Juízo a quo não as prestou, conforme atesta a certidão exarada às fls. 200.
Os autos foram encaminhados a esta Instância Superior e distribuídos para a Primeira Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia, cabendo-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 recurso 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.

O presente agravo tem como objeto o inconformismo do agravante com a decisão do juízo a quo que indeferiu o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado o restabelecimento do auxílio-doença percebido 
em razão de acidente de trabalho, cuja prorrogação foi indeferida pelo INSS em 30/09/2008, sob o fundamento de 
inexistência de incapacidade laborativa.

Narra, em síntese, que o laudo pericial produzido em juízo é inconclusivo, já que atesta a lesão decorrente do 
acidente, mas não tece maiores comentários no que diz respeito às implicações na capacidade laborativa.

Inicialmente, quanto à alegação do agravante de ocorrência de nulidade por ausência de especialização do 
profissional médico que elaborou a perícia judicial, a mesma não merece prosperar. É que, embora tenha tido ciência 
prévia da nomeação do perito, o agravante só se insurgiu contra tal designação após o parecer desfavorável emitido pelo 
mesmo. Destarte, forçoso é reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa em relação à referida impugnação.

Ademais, o Expert nomeado é especializado, também, em clínica Médica e Medicina Intensiva (fl. 123), o que lhe 
confere suficiente capacidade técnico-científica para a elaboração do laudo pericial. Registre-se que mesmo se o médico 
perito apenas fosse cardiologista, de acordo com os Conselhos Regionais de Medicina do nosso País, incluindo-se o do 
nosso estado, possuiria plena habilitação para oficiar como perito judicial.

Por outro lado, da análise dos fatos e da documentação trazida pelo agravante, se depreende a necessidade de se 
agasalhar o pedido de efeito suspensivo da decisão hostilizada.

In casu, a sistemática processual impõe a obrigatoriedade da presença de dois pressupostos indispensáveis à 
atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação do pleito (fumus 
boni iuris) e a potencialidade lesiva da decisão a quo, capaz de gerar lesão grave ou de difícil reparação ao direito do 
agravante (periculum in mora), vale dizer, a suspensão do cumprimento do decisum impugnado, decorre, por imperativo, 
da presença simultânea dos requisitos autorizadores do efeito recursal suspensivo, conforme o art. 1.019, I, do CPC.

Analisando os autos, observo que o magistrado de instância inaugural indeferiu o pedido de antecipação da tutela 
consubstanciado em laudo produzido por médico perito, que concluiu pela existência de doença decorrente da atividade 
laborativa que, no entanto, não torna o autor incapacitado para o trabalho.
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 Contudo, verifico que o laudo elaborado pelo Dr. Marcelo de Aguiar Batista Sapucaia, acostado às fls. 123/130, 
faz o diagnóstico da doença que acometeu o agravante (TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL DO OMBRO 
DIREITO E DO BÍCEPS), atestando a “existência de lesão no ombro direito com leve grau de extensão que pode ser atribuído 
a sequela do acidente de trabalho ou a exposição a fatores de risco inerentes à profissão” e apresentando conclusão nos seguintes 
termos:

“Diante do exposto, considero o autor apto para a atividade de trabalho com restrição para 
a função que necessite de força física com elevação do braço direito acima da cabeça”

Sendo assim, ainda que em uma análise preliminar, parece claro que o autor, embora não esteja incapacitado 
para o trabalho, apresenta limitações ou restrições para a atividade exercida antes do acidente que resultou nas lesões 
diagnosticadas pelo perito e corroboradas pelos relatórios médicos apresentados aos autos.

Diante dessa constatação, preenche os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, que é um benefício 
devido ao segurado acidentado, como forma de indenização, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 
de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, 
nos termos do artigo 86, caput, da Lei n.º 8.213/91 - Planos de Benefícios da Previdência Social, in verbis:

Art. 86. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que 
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

  
Tal prestação, como se nota, tem por objetivo fazer cobertura do risco social de redução parcial e permanente 

da capacidade para o trabalho, peculiaridade que o distingue do benefício do auxílio-doença, concedido nos casos de 
incapacidade temporária, passível de recuperação, e da aposentaria por invalidez, cabível quando a incapacidade é total e 
permanente.

Acerca do benefício, o Decreto n.º 3.048/99, em seu art. 104, dispõe da seguinte forma:

Art. 104. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto 
o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações 
discriminadas no anexo III, que implique:
III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém 
permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados 
pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social”.

  
No caso em apreço, constata-se o perfeito enquadramento dos dispositivos supramencionados às circunstâncias 

fáticas da demanda, haja vista que as provas contidas no caderno processual são suficientes para demonstrar que, embora 
o autor esteja apto para o trabalho, houve redução da sua capacidade laboral, devido às lesões relacionadas à sua atividade 
habitual.

Com efeito, não é razoável presumir que o agravante, que exercia a profissão de pedreiro, possa retornar ao 
trabalho sem que exerça força física com elevação do braço direito acima da cabeça, visto que é de conhecimento de todos 
que a atividade demanda demasiada força física, principalmente dos membros superiores. A profissão, na verdade, consiste 
na própria definição do que comumente se chama de trabalho braçal.

Logo, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo ser pertinente a concessão do 
auxílio-acidente, dado que é tangível o reconhecimento da redução da capacidade laborativa do referido segurado.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DISACUSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. 
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cediço que o benefício de auxílio-acidente não 
pode ser indeferido com base exclusivamente no grau de disacusia mínimo aferido de acordo 
com a Tabela de Fowler, conforme dicção da Súmula 44/STJ, segundo a qual “A definição, em 
ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício 
previdenciário.” 2. Entretanto, a teor da Lei n. 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente 
apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em 
decorrência da lesão, e o nexo causal. 3. O tema trazido nas razões de recurso especial já foi 
enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.108.298/SC, processado 
pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que para a 
concessão de auxílio-acidente, em virtude de perda auditiva decorrente do exercício da atividade 
laborativa habitual, é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade de trabalho 
do segurado. 4. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que a 
perda auditiva não teve o condão de afetar a capacidade laborativa do autor. Assim, a alteração 
das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, 
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, 
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STJ, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de 
Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA)

Assim, só não seria cabível a concessão do benefício caso comprovada aptidão para o trabalho, sem qualquer 
redução de sua capacidade laborativa, o que não é o caso dos autos, já que atestada pelo perito uma limitação decorrente 
do acidente de trabalho, que impede o agravante de desempenhar grandes esforços com o ombro direito.

Importante ressaltar que a possível reversibilidade da moléstia, através de tratamento médico ou mesmo intervenção 
cirúrgica, não afasta o direito à percepção do auxílio-acidente, desde que comprovados o infortúnio, o nexo causal e a 
redução parcial da capacidade laboral.

Válido transcrever jurisprudência do STJ neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 
INCAPACIDADE PARCIAL - REVERSIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO NO 
JULGAMENTO DO RESP 1.112.886/SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 
- HIPÓTESE QUE COADUNA COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE - 
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC.
1. Na esteira do que foi decidido no Recurso Especial nº 1.112.886/SP, representativo de 
controvérsia, a concessão do auxílio-acidente depende do reconhecimento do nexo causal 
entre a moléstia incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado, sendo desnecessário 
investigar a irreversibilidade da doença.(GN)
2. Hipótese em que reconhecido o nexo causal e a redução da capacidade laborativa, apesar de 
certificada no laudo pericial a possibilidade de reversão da moléstia acometida pelo autor.
3. Agravo regimental em ataque ao mérito de decisão proferida com base no art. 543-C do CPC 
não provido, com aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa. (AgRg no REsp 1328055/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 
14/03/2013).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA 
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DEMONSTRADOS. IRREVERSIBILIDADE DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. 
VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 07/STJ À 
HIPÓTESE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DISCUSSÃO EM SEDE DE REGIMENTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A irreversibilidade da moléstia não constitui requisito legal para a concessão de auxílio-
acidente. Assim, comprovada a existência do nexo causal e da redução da capacidade 
laborativa, como ocorre no caso em tela, há de ser concedido o aludido benefício. (GN)
2. Em se tratando de hipótese onde há mera valoração do conjunto probatório dos autos, não 
prevalece a alegação de reexame de provas.
3. Fixados os consectários legais na sentença que julgou procedente a demanda, restabelecida pela 
decisão ora atacada, não há que se falar em sua reapreciação, invocada apenas em sede de agravo 
regimental.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1.108.738/SP, 5T, Rel. Min. LAURITA VAZ, 
DJe 11.5.2009).

  
Acrescente-se que não há que se questionar a qualidade de segurado, pois a própria Autarquia, no momento do 

deferimento do auxílio-doença, reconheceu administrativamente tal condição ao autor.
Destaque-se, ainda, que conquanto o pleito formulado pelo postulante na exordial seja direcionado para a 

concessão do restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez, o julgador não 
se encontra adstrito ao pedido autoral, tendo em vista o caráter social da previdência.

Desse modo, se a situação fática indicar a possibilidade de concessão de benefício diverso daquele pretendido, 
hipótese dos autos, este poderá ser deferido por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, sem 
que isso importe em julgamento extra petita.

A propósito, transcrevo o seguinte aresto da Corte Superior:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO 
ACÓRDÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO. DECISÃO EXTRA PETITA. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Em 
matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não 
entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido 
na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido. Precedentes. (...). 
(AgRg no REsp 1367825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013) Sendo assim, embora o apelante postule apenas o 
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é plenamente possível a concessão do auxílio-
acidente, se restarem presentes, como na hipótese, os requisitos necessários para a sua concessão.

Constato, portanto, preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, eis que o próprio 
laudo pericial produzido pelo expert nomeado pelo juízo, juntamente com os demais relatórios médicos constantes dos 
autos, demonstram a verossimilhança das alegações do agravante. Além disso, não há dúvida de que o periculum in mora 
milita em seu favor haja vista o indiscutível caráter alimentar do benefício previdenciário.

Assim, demonstrados o dano grave e de difícil reparação, bem como o fumus boni iuris, há razão para deferir-se 
parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso, mister se fazendo a reforma do julgado, nos termos em que proferido 
pelo juízo a quo.

Pelas razões expostas, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, 
reformando a decisão para determinar que o agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, implemente o auxílio-
acidentário em favor do agravante.

W
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TJBA – APELAÇÃO Nº 0099564-85.2010.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
LÍCIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, JULGADO EM 02/05/2017

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS.  MANDADO DE SEGURANÇA.  
IMPETRAÇÃO VISANDO IMPEDIR O FISCO ESTADUAL DE INCLUIR NA 
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO OS VALORES DAS MERCADORIAS DADAS 
EM BONIFICAÇÕES AUTORIZANDO, POR CONSEGUINTE, COMPENSAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.  APELAÇÃO CÍVEL.  PRESENÇA 
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.  NATUREZA INCONDICIONAL 
DOS DESCONTOS PENDENTE DE COMPROVAÇÃO.    IMPOSSIBILIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 267, IV, DO CPC COMBINADO COM O ART. 6º, § 5º DA LEI 12016/2009. 
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0099564-85.2010.8.05.0001, de 
SALVADOR, sendo apelante DAIRY PARTNERS AMÉRICAS BRASIL LTDA. – FILIAL e apelada, FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

A sentença de fls. 98/106, adotado o relatório, denega a segurança pleiteada por DAIRY PARTNERS AMÉRICAS 
BRASIL LTDA. – FILIAL em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia determinando a baixa dos autos sob fundamento de que “os 
descontos fornecidos pela Impetrante no ato da compra tem natureza condicionada”.

DAIRY PARTNERS AMÉRICAS BRASIL LTDA. – FILIAL, representada, interpôs recurso de apelação, 
preparado (fls. 242/272), visando reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada afastando a cobrança de ICMS 
sobre mercadorias dadas em bonificação além de possibilitar apuração e escrituração dos créditos relativos aos 5 (cinco) 
anos anteriores à impetração, devidamente acrescidos dos juros, possibilitando compensação em conta gráfica, após trânsito 
em julgado da decisão.  Alega, em síntese, existência de direito líquido e certo de eximir-se do pagamento de ICMS sobre 
o valor das mercadorias dadas em bonificações questão, inclusive, já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando 
do julgamento do Recurso Especial nº 1.111.156/SP, processado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. 
Diversamente do afirmado na sentença guerreada a simples operação de bonificação já consubstancia e efetiva o desconto, 
não estando condicionada a nenhum evento futuro. A incondicionalidade das bonificações que concede decorre da sua 
própria natureza conforme resta comprovada nas notas fiscais juntadas aos autos. Ademais, “eventual comprovação da 
natureza da bonificação (se condicional ou incondicional) poderá e deverá ser realizada na esfera administrativa, quando 
da realização do direito assegurado” não sendo necessária na esfera judicial qualquer dilação probatória, inclusive com 
relação a pretensão de aproveitamento extemporâneo dos créditos apurados futuramente em seu favor tratando-se de 
matéria unicamente de direito.

Em resposta (fls. 310/327), ESTADO DA BAHIA pugna por improvimento do recurso e confirmação da sentença, 
ressaltando a inadmissibilidade do mandado de segurança ante a necessidade de dilação probatória.

Recurso distribuído para a Quarta Câmara Cível, cabendo-me, por sorteio, a função de relatora.
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O douto Procurador de Justiça emitiu parecer (fls. 339/347), pugnando por provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Não assiste razão à recorrente.
Trata-se de recurso de apelação visando reforma de sentença que denegou a ordem mandamental impetrada visando 

afastar cobrança do ICMS incidente sobre saídas de mercadorias dadas em bonificação, além do direito à compensação de 
valores pagos indevidamente a este título nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

A bonificação é modalidade de desconto consistente na entrega de maior quantidade de produto vendido em vez 
de concessão de redução do valor da venda. Dessa forma o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço 
médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.

Descontos incondicionais consistem naqueles descontos concedidos pela empresa que não prescinde de condição. 
Enquanto descontos condicionais são aqueles em que se fornece o benefício mediante cumprimento de uma condição.

A Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 13, § 1º, inciso II, alínea “a”, indica integrar a base de cálculo 
do imposto o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, assim como 
descontos concedidos sob condição.

A literalidade do referido dispositivo legal é suficiente para concluir que a base de cálculo do ICMS nas 
operações mercantis é aquela efetivamente realizada, não se incluindo, por interpretação a contrário sensu os “descontos 
incondicionais”.

A matéria controvertida foi objeto de Recurso Especial nº 1.111.156/SP, da relatoria do Min. Humberto Martins 
processado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C) restando assentado que o valor das mercadorias dadas 
a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.

Este entendimento restou sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete nº 457: “Os descontos 
incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”.

No entanto, ainda que juridicamente se possa cogitar de diversas formas de bonificação, mediante a entrega de 
produtos para degustação/experimentação ou por intermédio de remessa de prévias amostras para conquistar futuras 
vendas, somente operações de bonificação diretamente ligadas a uma transação de compra e venda caracterizam desconto 
incondicional apto a excluir da base de cálculo do ICMS o valor da transação.

Na causa em tela os elementos carreados para os autos são insuficientes à comprovação da natureza incondicionada 
dos descontos. As notas fiscais juntadas aos autos limitam-se a denominar as operações como “remessa em bonificação, 
doação/brinde” o que não significa dizer que não houve pagamento dessas mercadorias diretamente ou por via indireta. 
Para caracterização, ou não, da existência de descontos incondicionais consubstanciados em entrega gratuita de mercadoria 
em regime de bonificação é necessário estabelecer o vínculo de correlação entre mercadorias vendidas (calçadas, por 
óbvio, em notas fiscais de venda), e mercadorias que se reputam entregues em bonificação àquelas outras (vendidas). 
A inexistência de prova desse vínculo de correlação torna inviável, em ação mandamental, a pretendida declaração de 
inexistência de incidência de ICMS.

O mandado de segurança é estritamente destinado a invalidar atos manifestamente ilegais de autoridade pública, 
lesivos de direito líquido e certo, com prova pré-constituída do alegado direito postulado. Meras conjecturas e ilações, sem 
comprovação de fatos concretos, não configuram pressupostos legais do mandado de segurança.

É cediço na doutrina que “No mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas 
quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto 
básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, Editora Atlas, 
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13ª Edição, pág. 626). Caso o writ dependa de circunstâncias fáticas ainda indeterminadas, o direito não enseja o uso da 
via da segurança, embora tutelado por outros meios judiciais.

             Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0572887-19.2014.8.05.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): 
DESª. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 13/06/2017.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. 
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AUTORAL ACOLHIDA. 
INSURGÊNCIA DO MUNICIPIO DE SALVADOR. ISS. AÇÃO ANULATÓRIA. 
EXAÇÃO CONSTITUÍDA COM FUNDAMENTO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL 
PREVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DOS 
SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO 
COM O FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. NOTAS FISCAIS E CONTRATOS 
QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS E 
MISTERES ASSOCIADOS À ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, 
ANÁLISE DE IMPACTO AMBIENTAL, COM ESTUDO DO AR, RECURSOS 
HÍDRICOS, EFLUENTES, PLANO DE DESMATAMENTO, COM CONSERVAÇÃO 
DA VEGETAÇÃO, FAUNA E FLORA. OCUPAÇÕES QUE ENCONTRAM 
ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART.3º, III, IX, XII e XIV da LC 
N.º116/2003. EXISTÊNCIA DE SEDE NA LOCALIDADE DE PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS. ART.4º DA LC N.º116/2003. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
TRIBUTÁRIA ENTRE A EMPRESA E A FAZENDA SOTEROPOLITANA. IMPOSTO 
A SER RECOLHIDO EM FAVOR DE OUTRO ENTE MUNICIPAL. NULIDADE DO 
LANÇAMENTO LITIGADO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA INTEGRADA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA. 
NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA PÚBLICA. RATIFICAÇÃO DA TUTELA 
DE URGÊNCIA.
1. Da Preliminar de Intempestividade do Apelo da Bioconsultoria Ambiental. Afere-
se, de plano, a perda do prazo recursal pela Autora, haja vista que, embora tenha o termo 
final sido 30.06.2015, sua apelação apenas foi interposta no dia 01.07.2015 (fl.921), após 
escoar-se os 15 dias corridos, previstos no art.508 do CPC/73. Não conheço da insurgência 
de fls.921/930.
2. Recurso do Município de Salvador. In casu, a ação visa anular a N.F.L. n.º132.2011 de 
fls. 41/42, que exige as exações de ISS de 2006 (meses 01, 04, 08 e 11), 2007 (05 e 07), 
2008 (01 a 12), 2009 (01 a 12) e 2010 (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11), ao enquadrar, 
a ora recorrida, nos itens 17 e 18 da lista de serviços, de acordo com o objeto preponderante 
previsto no contrato social. Em contrapartida, a autora diz prevalecer a natureza da atividade 
desempenhada e, por se amoldarem à exceção do art.3º da LC n.º116/2003, atrairiam o 
recolhimento do ISS em prol do Município em que se prestou tal labor.
3. Dito isso, a teor dos artigos 3º e 4º da LC n.º 116/2003, prepondera, em regra, a 
competência fazendária do Município em que se situe o sujeito passivo da obrigação fiscal 
de ISS, exceptuando-se, todavia, o rol taxativo enumerado nos incisos do art.3º da norma 
complementar.
4. A despeito das alegações municipais, é o fato gerador tributário que determina a hipótese 
de incidência do imposto e não, como proposto, a atividade empresarial preponderante da 
Apelada, por se tratar de prestação pecuniária compulsória atrelada a função administrativa 
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vinculada (art.3º do CTN), conforme orienta o art.84, I do CTRMS.
5. Destarte, consideradas a controvérsia litigada e a Súmula n. º424 do STJ, aqui 
analogicamente aplicada, denota-se a ilegitimidade das exações perseguidas pela 
Municipalidade e, com isso, integrar-se a sentença, em necessário reexame.
6. Isto porque, o Fisco ignorou o cancelamento das notas fiscais de fls.116/134, a tornar 
nulo quaisquer lançamentos tributários sobre o quanto nelas tenha constado.
7. Já em relação, aos contratos de fls.248/250, fls.338/374, fls. 410/417, fls.446/463, 
fls. 487/490, fls. 512/514, fls.553/563, fls. 594/664, fls. 700/727, fls.776/806 e fls. 
819/834, às notas fiscais a eles associadas e aos  documentos de fls.134/225, vejo que os 
serviços prestados pela Autora encontram enquadramento na exceção do art.3º, III, IX, 
XII e XIV da LC n.º116/2003 (itens n.º7.02, 7.12, 7.18 e 7.19 da Lista a ela anexa), que 
coincidem com os serviços previstos no adendo à Lei Soteropolitana n.º 7.186/2006, de 
n.º7.02, 7.12, 7.14, 7.16 e 7.17.
8. A título exemplificativo, cite-se a execução, monitoramento e estudo de impacto 
ambiental, inerente a obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, além de realização 
de coleta e análise de recursos hídricos, com o acompanhamento do ecossistema aquático 
e fitoplâncton, manchas de vegetação, microbiota do solo, conservação e resgate florestal, 
da fauna silvestre e terrestre, controle de efluentes, desmatamento, moagem de cimento e 
gestão da qualidade do ar e ruídos.
9. Ademais, há de se conferir, também, validade ao art. 4º da LC n.º116/2003, que explicita 
o conceito inerente à expressão “estabelecimento prestador”, elemento essencial à elucidação 
da controvérsia ora submetida a crivo jurisdicional.
10. E, sopesados os aspectos ali versados, deflui-se a inexistência de relação tributária entre 
o Município de Salvador e a empresa autora, em relação aos fatos geradores litigados, 
porquanto tenham se implementado em perímetro distinto daquele de competência 
tributária soteropolitana.
11. Isto porque, durante a vigência do contrato de locação de imóvel de fls.521/524, a 
empresa constituiu unidade destinada à prestação dos serviços controvertidos, com 
complexo de bens e equipe profissional por ela mantidos, a atrair a incidência do art.4º da 
LC 116/2003.
12. Neste sentido, cite-se o alvará de licença de localização e funcionamento (fl.548), 
emanado pela Prefeitura de Itagibá-BA, que atesta a existência de estabelecimento fixo de 
propriedade da autora, naquele município do interior.
13. Logo, extrai-se a não incidência do ISS sobre os serviços litigados, porquanto a 
natureza dos contratos firmados exigia estrutura física, com o deslocamento de funcionários 
especializados na execução de obras, desmatamento, vistoria da vegetação, fauna, efluentes 
oleosos, manacial aquático etc, para locais onde eram prestados tais serviços, sempre em 
Municípios outros que não aquele acionado.
14. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA. IMPROVIDA A 
INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA INTEGRADA, EM 
NECESSÁRIO REEXAME. RATIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE 
FLS.977/978.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores 
integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em, ratificando 
a tutela de urgência deferida às fls. 977/978, acolher a preliminar de intempestividade recursal, para,  NÃO CONHECER 
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do apelo de fls.921/930 e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE, integrando a sentença, 
em necessário reexame, na forma do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelos simultâneos interpostos pelo Município de Salvador e Bioconsultoria Ambiental Ltda, 
contra a sentença do Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente a pretensão autoral, para “... 
anular a NFL n.º132.2011, tornando inexigível o débito fiscal em questão, determinando, desta forma, a exclusão da autora no 
CADIN Municipal”, condenando o Réu ao custeio dos honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Irresignado, a Municipalidade recorreu às fls. 910/920, sob o argumento de ser legítima a exação de ISS sobre 
os serviços de projeto e consultoria, por estarem enquadrados no item n.º17.01 da lista anexa à Lei n.º7.186/2006 e 
constarem no Contrato Social da empresa.

Salientou, ainda, que “o objeto do contrato de prestação de serviços com a ENERGISA juntado aos pela própria Apelada 
refere-se a prestação de serviços de consultoria e assessoria, não havendo qualquer menção à contratação de serviços diversos, 
até porque, como afirmado acima, a empresa Apelada possui no seu contrato social exclusivamente a prestação de atividade de 
consultoria em meio ambiente”. Outrossim, defendeu que a eventual diligência de prepostos para outra localidade, para 
exercer a consultoria pactuada, não alteram o Município competente para recebimento do ISS, tanto mais porque as notas 
fiscais foram emitidas em Salvador, por ser o lugar de sua sede.

Ademais, asseverou que o art.3º, I a XXII da LC n.º116/2003 excepcionou da regra geral, tão somente, as obras de 
construção civil ou quando a natureza da atividade demandar a manutenção de estrutura organizada no local da prestação 
dos serviços, situações fenomênicas diversas daquelas controvertidas nos autos. Ao final, postulou pelo provimento do seu 
recurso, com a reforma da sentença.

Por sua vez, Bioconsultoria Ambiental Ltda apelou às fls. 921/930, requerendo a majoração dos honorários 
advocatícios, tendo destacado divergência entre o montante cominado na sentença (R$ 5.000,00) e aquele constante na 
publicação no DPJ (15 % sobre o valor da causa). Disse, ainda, que deve preponderar o percentual divulgado no Diário 
Oficial, por conferir eficácia erga omnes ao veredicto. Noutra senda, alegou que a quantia fixa de R$5.000,00 se revela 
se revela ínfima em relação ao direito controvertido (exação indevida de R$542.082,30), representando menos de 1%. 
Pugnou pelo provimento do seu apelo. Preparo apresentado à fl.931.

Instado a se pronunciar, o Município apresentou contrarazões às fls. 935/940, oportunidade em que arguiu a 
intempestividade do apelo da parte adversária, porquanto ignorado o prazo de 15 dias. No mérito, requereu a manutenção 
da verba honorária arbitrada.

A contribuinte contrarrazoou às fls.941/949, refutando todos os argumentos da insurgência da Fazenda Pública.
Outrossim, a Bioconsultoria Ambiental peticionou às fls. 954/961, postulando tutela de urgência, para a retirada 

de seus dados do Cadastro de Inadimplentes Soteropolitano, o que fora negado pela Municipalidade, inobstante a sentença 
primeva ter reconhecido a ilegitimidade da exação de ISS controvertida.

Em seguida, o Município de Salvador apresentou a petição de fls. 974/975, em que informou a inexistência de 
antecipação da tutela pelo douto sentenciante e a ausência de efeito suspensivo do seu recurso, a teor do art.1.012, §4º do 
CPC/15. Defendeu, assim, a preclusão do direito da recorrida, em postular a suspensividade visada, porquanto tenha se 
quedado silente no 1º juízo de admissibilidade.

Decisão de fls.977/978, concedeu a “ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para, com 
base no art.151, V do CTN, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário litigado e a exclusão, em 10 dias úteis, 
dos dados da empresa autora do CADIN Municipal, sob pena de cominação de multa diária”.

Apresentado, às fls.982/984, comprovante de suspensão da exigibilidade do crédito tributário controvertido, de 
que tivera ciência a parte autora, conforme peticionado à fl.988.
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Este é o relatório que encaminho à Secretaria da Segunda Câmara Cível, para oportuna inclusão em pauta de 
julgamento, nos termos dos artigos 931, caput e 934, caput, ambos do CPC/15.

VOTO

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
Com efeito, mostra-se manifestamente inadmissível a apelação interposta, às fls.921/930, pela Bioconsultoria 

Ambiental Ltda, diante da sua intempestividade.
Isto porque, a teor da certidão de fl.908, houve disponibilização da sentença objurgada, no Diário de Justiça 

Eletrônico de 12.06.2015, e, em face do que dispõe o art.4º, §§ 3º e 4º da Lei 11.419/2006, considera-se que sua 
publicação ocorreu no primeiro dia útil seguinte, no caso, 15.06.2015, segunda-feira.

Destaque-se qe, quando da interposição da insurgência, ainda vigoravam os ditames do CPC de 1973, de modo 
que os prazos eram contados em dias corridos, sem que houvesse suspensão nos feriados ou fins de semana, salvo se esses 
recaíssem no primeiro ou último dia da contagem.

Destarte, como a apelação deve ser interposta em 15 (quinze) dias, têm-se que o prazo recursal se iniciara em 
16.06.2015, terça-feira, e fluíra até 30.06.2015, terça-feira. Logo, considerando que os dias do São João não coincidem 
com o dies ad quo ou ad quem, não tem esses o condão de suspender a fluência da quinzena iniciada com a publicação.

Dessa forma, como esta insurgência apenas fora interposta no dia 01.07.2015 (fl.921) - ou seja, após escoado o 
lapso temporal hábil para sua interposição - resta caracterizada a perda do prazo recursal.

Por tais razões, acolho a preliminar suscitada pela Municipalidade, para NÃO CONHECER da apelação de fls. 
921/930, ante a sua manifesta intempestividade.

II – DO MÉRITO DA APELAÇÃO MUNICIPAL.
Inicialmente, sobreleve-se que os serviços litigados foram enquadrados, pelo Município de Salvador, nos itens 

17.01 da Lista Anexa ao seu CTRMS, de acordo com a redação anterior à alteração procedida pela Lei nº 8.621, de 
03/07/2014, nos termos da Notificação Fiscal de Lançamento n.º132.2011 (fls.41/46), pelo desempenho das atividades 
de n.º0230-6/00 (apoio à produção florestal) e de n.º 7020-4/00 (consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica). Ressaltou, ainda, tratar-se de código da tabela 17.0 para os exercícios de 2005 e 2006, enquanto seria 
18, para 2007.

Ao se defender neste feito anulatório, a Fazenda Pública disse, ainda, que o Contrato Social da Apelada, 
Bioconsultoria Ambiental Ltda, corroboraria o seu perfeito enquadramento no item 17 da lista, porquanto reservado às 
atividades de consultoria em geral.

A acionante, por sua vez, defendeu que a natureza do serviço deve nortear a tributação de ISS (o que justificou o 
recolhimento da exação para outros Municípios, como Itagibá), além de terem sido ignorados inúmeros cancelamentos de 
notas fiscais (vide fls.06/07).

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 reserva, à lei complementar, a tratativa dos conflitos de competência 
e das normas gerais inerentes ao direito tributário, aí compreendidas as definições dos fatos geradores e dos contribuintes 
vinculados a determinada espécie fazendária, senão vejamos:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;”



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

346

Outrossim, em se tratando de regulamentação do Imposto de Serviços – ISS, referentes aos exercícios de 2006 a 
2010 (fl.42), impõe-se observar os preceitos norteadores dos artigos 3º da LC n.º 116/2003 (que revogara expressamente 
o Decreto-Lei 406/68), de acordo com alterações procedidas pela LC n.º123/2006, sic:

“Art. 3º - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
(...)
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista 
anexa;
(...)
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos 
e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;
(...)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços 
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer 
fins e por quaisquer meios;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa”;

Neste contexto, através da LC n.º116/2003, editou-se a Lista de Serviços passíveis de incidência de ISS, ali 
constando os itens 07 e 17, cujos fatos geradores tributários são associados, respectivamente, a: a) engenharia arquitetura, 
geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres, e; b) apoio técnico, 
administrativo, jurídico, contábil, comercial e similares.

 O Município de Salvador, à luz do princípio da simetria, reproduziu os retrocitados itens na lista Anexa à Lei 
7.186/2006 (CTRMS), através daqueles elencados sob os números 07 e 17.

Dito isso, entendo que, a despeito das alegações municipais, quem determina a regra de incidência do imposto é 
o fato gerador tributário e não a atividade preponderante do prestador, registrada em seu estatuto societário, porquanto a 
obrigação fiscal derive de atividade vinculada fazendária e não do livre arbítrio descritivo dos contribuintes, em relação ao 
que entendem consistir o seu objeto social.

Este é, inclusive, o preceito estatuído pelo art.84, I do CTRMS de 2006, que prevê que a tributação de ISS deve 
se amoldar ao rol anexo à lei e não pela atividade empresarial do sujeito passivo, a saber:

Art. 84. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS tem como fato gerador a 
prestação de serviços relacionados na Lista de Serviços, que constitui o Anexo I, desta Lei, 
ainda que esses serviços:
I - não se constituam como atividade preponderante do prestador;

Há que se destacar, por oportuno, que a jurisprudência consolidada do STJ admite, em detrimento da taxatividade 
legal que norteia o direito tributário, a interpretação extensiva do rol de serviços constantes na Lista anexa ao Decreto-
lei 406/68, desde que, a par de suas nomenclaturas, haja identidade entre as atividades tributadas e as hipóteses ali 
discriminadas.

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado pela Súmula 424 do STJ, aqui analogicamente aplicado, in verbis: 
“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 
56/1987”.
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Logo, dada a controvérsia existente entre os litigantes, acerca da natureza dos serviços tributados, mostra-se 
indispensável o cotejo dos inúmeros contratos de prestação de serviços firmados pela Bioconsultoria e das notas fiscais 
apresentadas.

Dito isso, verifico que a NFL n.º132.2011, fls.41/42, refere-se às exações de ISS de 2006 (meses 01, 04, 08 e 11), 
2007 (meses 05 e 07), 2008 (meses 01 a 12), 2009 (meses 01 a 12) e 2010 (meses 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11).

Deste modo, considerando que os contratos de fls.61/75 e fls. 76/78 (firmados com a NEOENERGIA) foram 
executados de 17.08 a 17.11.2005, fls.62 e 77, as situações fenomênicas ali pactuadas são indiferentes ao presente litígio, 
porquanto não prestadas durante os exercícios de ISS discutidos nestes autos (2006 a 2010). Não há indicativo, outrossim, 
de que houve eventual renovação de seus termos.

Noutra senda, considerando o cancelamento de notas fiscais pela Apelada (fls.116/134), insubsistentes os 
lançamentos tributários de ISS relacionados aos serviços ali compreendidos, pela não ocorrência do fato gerador exacional, 
sendo irrelevante, quanto a tais documentos, a discussão acerca do Município competente para sua arrecadação.

Ademais, as notas fiscais adunadas às fls.134/225 foram emitidas em nome de várias contratantes, todas elas, 
entretanto, compreendendo a atividade de elaboração e monitoramento de projeto de impacto ambiental, com resgate e 
conservação florestal, fauna silvestre e fitoplâncton, estudo de recursos hídricos, moagem de cimento ou congêneres, cujos 
serviços encontram enquadramento na exceção do art.3º, III, IX, XII e XIV da LC n.º116/2003 (itens n.º7.02, 7.12, 7.18 
e 7.19 da Lista a ela anexa), que coincidem com os serviços previstos no CTRMS, de n.º7.02, 7.12, 7.14, 7.16 e 7.17.

De igual sorte, verifico que os contratos adunados aos autos de fls.248/250, fls.338/374, fls.410/417, fls.446/463, 
fls.487/490, fls. 512/514, fls.553/563, fls.594/664, fls.700/727, fls.776/806 e fls. 819/834, firmados pela Bioconsultoria 
a partir de janeiro de 2008, igualmente se correlacionam com atividades ressalvadas pelo art.3º da LC n.º116/2003, por 
versarem sobre itens da lista de ISS que atraem a tributação para o Ente Municipal em que houve a efetiva prestação da 
atividade exacionada e não para a Apelante. Cite-se, para tanto, o objeto de tais avenças e prazo de sua vigência:

A) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.248/250. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.250.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE 
MONITORAMENTO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DO PROJETO SANTA RITA – ITAGIBÁ/BA E IMPACTO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO 
RIO DAS CONTAS”, fl.248.
B) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.338/374. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.342.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE DO AR na área de influência do Projeto Santa Rita”, fl.340.
C) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.410/417. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.414.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DAS ÁGUAS DOS 
RECURSOS HÍDRICOS PRESENTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO SANTA 
RITA”, fl.412.
D) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.446/463. Vigência: 02.06.2008 a 01.06.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.449.
OBJETO: “Execução do Monitoramento do Efluente da ETE (alojamento), Efluentes Oleosos (SAO), 
Abastecimento de Água (alojamento) e Águas Subterrâneas na Área de Influência do Projeto Santa 
Rita – Itagibá - Ba”, fl.447.
E) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.487/490. Vigência: 15.01.2009 a 14.01.2011, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.490.
OBJETO: “SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO TÉCNICA E 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

348

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS DO PROJETO SANTA RITA, da 
MIRABELA”, fl.488.
F) Bahia Mineração Ltda, fls.512/514, firmado em 01.03.2010.
OBJETO: “Elaboração do plano de desmatamento na ADA (área diretamente afetada) do Projeto 
Pedra de Ferro; elaboração, implantação e execução de plano de resgate de flora na ADA do Projeto 
Pedra de Ferro; elaboração, implantação e execução de inventário florestal na ADA do Projeto Pedra 
de Ferro”, fl.512.
G) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.553/559 e aditivo fl.560/563. Vigência: 
15.01.2008 a 14.01.2009, ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes 
deste CONTRATO”, fl.554.
OBJETO: “SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SANTA RITA, da MIRABELA”, fl.553.
H) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.594/664. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.597.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE: 
MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE; RESGATE E SALVAMENTO DA FAUNA E 
ATRATIVO DA FAUNA”, fl.595.
I) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls. 700/727. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.703.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE: 
MONITORAMENTO DAS MANCHAS DE VEGETAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 
PROJETO SANTA RITA”, fl.701.
J) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.776/806. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.780.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE: 
MONITORAMENTO DA MICROBIOTA DO SOLO”, fl.778.
K) MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL, fls.819/834. Vigência: 15.01.2008 a 14.01.2009, 
ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou decorrentes deste CONTRATO”, fl.822.
OBJETO: “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVO AO PROGRAMA DE: GESTÃO DE 
RUÍDOS E VIBRAÇÕES, na área de influência do Projeto Santa Rita”, fl.820.

Deveras concluir, portanto, haver plena consonância entre os preditos serviços e as excepcionalidades do 3º, III, 
IX, XII e XIV da LC n.º 116/2003 (itens n.º7.02, 7.12, 7.18 e 7.19 da Lista a ela anexa), que coincidem com os serviços 
previstos no adendo à Lei Soteropolitana n.º7.186/2006, de n.º7.02, 7.12, 7.14, 7.16 e 7.17.

Com efeito, percebe que, muitos deles, relacionam-se com a execução e vistoria de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo, por a apelada ser a responsável pelas ações que visem atendem às leis de proteção ambiental destas empreitadas. 
Ademais, a construção civil inerente a Projetos, como o Santa Rita da Mirabela, atraem a hipótese de recolhimento do 
imposto para o Município da prestação do serviço, consoante entendimento do STJ, no seguinte recurso representativo 
de controvérsia, a saber:

TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, 
ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA 
- COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE 
CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.1. 
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do 
serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local 
da sede do prestador do serviço (art. 3º).2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, 
antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra “b” 
do DL 406/68 e art.3º, da LC 116/2003).3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra 
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de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede 
da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução 
para efeito de recolhimento do ISS.4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em 
razão da inversão dos ônus da sucumbência.5. Recurso Especial conhecido e provido.6. Recurso 
especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do 
art. 543-C do CPC e nos arts.5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008. (REsp 1117121/SP, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009)

Por outro lado, residem, neste caderno processual, inúmeras notas fiscais, derivadas dos contratos acima listados, 
que demonstram a prorrogação dos serviços prestados, além do prazo final originalmente ajustado, abrangendo todos os 
exercícios fiscais compreendidos na NFL n.º132.2011, fls.41/42.

Deste modo, considerando que a maioria destes ajustes já prevê a possibilidade de dilação da sua vigência, até o 
cumprimento fiel das obrigações assumidas, inegável que as notas fiscais associadas às atividades deles oriundas não estão 
sujeitas à tributação pelo Apelante, porquanto o recolhimento da exação do ISS seja de competência do Município em que 
houve a efetiva prestação do serviço.

Não fosse isso, impende-se destacar o teor dos artigos 3º e 4º da LC 116/2003, a saber:

“Art. 3º - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (...)

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a 
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, 
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas”.

Da literalidade do texto legal de regência, evidencia-se, a princípio, preponderar a competência fazendária do 
Município em que se situe o sujeito passivo da obrigação exacional, exceptuando-se, todavia, o rol taxativo enumerado nos 
incisos do art.3º da norma complementar.

Entretanto, há de se conferir validade, igualmente, aos preceitos insertos no artigo subsequente, em que o 
Legislador cuidara de explicitar o conceito inerente à expressão “estabelecimento prestador”, elemento essencial à elucidação 
da controvérsia ora submetida a crivo jurisdicional.

E, sopesados os aspectos ali versados, deflui-se a manifesta improcedência das razões recursais soteropolitanas, por 
se evidenciar, deste caderno processual, elementos suficientes a demonstrar que, na espécie, o imposto sobre serviços deve 
ser recolhido em prol de Ente Municipal distinto da Apelante.

Da percuciente dos autos, avulta-se que a Bioconsultoria Ambiental Ltda celebrou inúmeros pactos de 
monitoramento, execução de obras e conservação ambiental, cuja obrigação assumida exigia o deslocamento de 
funcionários especializados na vistoria de fauna, flora, efluentes oleosos, análise e alojamento de manancial aquático, além 
de desmatamento da ADA, inventário florestal etc.

Destarte, pela própria natureza dos serviços pactuados, a ora Recorrida manteve estrutura física e empresarial, com 
complexo de bens e equipe profissional por ela mantidos, dentro das localidades em que prestava as atividades litigadas, 
sempre em Municípios outros que não aquele acionado, a atrair a incidência do art.4º da LC 116/2003.

Isto porque, em detrimento das razões recursais, há de ser considerado, como sítio em que se implementaram 
os fatos geradores, a unidade profissional, que se encontrava ativa, ininterruptamente, durante a vigência dos contratos 
acostados aos autos, caracterizando-se, pois, como unidade profissional, nos moldes da lei.
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Ademais, reside, nos autos, alvará de licença de localização e funcionamento emanado pela Prefeitura Municipal 
de Itagibá-BA, em nome da Bioconsultoria Ambiental Ltda, consoante se afere do documento de fl.548, a partir de 
fevereiro de 2008.

O contrato de locação de imóvel de fls.521/524 é igualmente esclarecedor quanto à existência de estabelecimento 
fixo alugado pela Apelada, a partir de janeiro de 2009, com endereço em cidade circunvizinha àquela supracitada, no 
período relacionado com a Notificação de Lançamento Fiscal litigada.

Não se trata, pois, de mero deslocamento de pessoal a vistoria do ecossistema das regiões compreendidas nos 
contratos e notas fiscais arrolados aos autos, servindo de base de operações em município em se desenvolveram os serviços 
tributados, todos eles, não coincidentes com esta Capital Baiana.

Em verdade, a manutenção de sede, ainda que por período certo e determinado, fora dos limites de Salvador, 
justifica a pretensão autoral, tendente a nulificar a notificação fiscal de lançamento n.º 132.20011, porquanto inexista 
relação jurídica tributária entre as partes, no que tange aos serviços prestados no estabelecimento fixo existente em território 
fora dos limites de competência tributária do Ente Apelante.

Neste sentido, precedente jurisprudencial do STJ, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. LC 116/03. COMPETÊNCIA. LOCAL 
ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO 
ATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. De acordo com os arts. 3º e 4º da LC 116/03, a municipalidade competente para realizar a 
cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal a 
localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, 
independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica. Isso significa 
que nem sempre a tributação será devida no local em que o serviço é prestado. O âmbito de validade 
territorial da lei municipal compreenderá, portanto, a localidade em que estiver configurada 
uma organização (complexo de bens) necessária ao exercício da atividade empresarial ou 
profissional 2. Afastar a aplicação das regras contidas na LC 116/03 apenas seria possível com a 
declaração de sua inconstitucionalidade, o que demandaria a observância da cláusula de reserva de 
plenário.
3. No caso, o tribunal a quo concluiu que os serviços médicos são prestados em uma unidade 
de saúde situada no Município de Canaã, o que legitima esse ente estatal para a cobrança 
do ISS.
(...)
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(STJ, REsp 1160253/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
10/08/20100)

Deste modo, evidencia-se a competência tributária de outros Municípios da Bahia, para recolhimento da 
obrigação exacional relacionada ao ISS decorrente das atividades atreladas aos contratos adunados aos autos, uma vez que, 
em sua circunscrição geográfica, situa-se uma unidade da Apelada, voltada ao desempenho de ocupação profissional de 
monitoramento e conservação ambiental.

Confluente às razões expostas, voto no sentido de ratificar a tutela de urgência deferida às fls.977/978, acolher a 
preliminar suscitada, para NÃO CONHECER do recurso de fls.921/930, e, por fim, NEGAR PROVIMENTO ao apelo 
municipal, para integrar a sentença objurgada, em necessário reexame.

W
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TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017283-65.2016.8.05.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, JULGADO EM 25/07/2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.  
COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL) E DE FISCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO (TFF) PELO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO. AREA 
DE INSTALAÇÃO DE TORRES DE ENERGIA EÓLICA. DECISÃO QUE DEFERIU 
PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, OBSTANDO A 
INTERDIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PARQUES EÓLICOS. PRELIMINAR 
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA 
INCIDENTALMENTE COMO CAUSA DE PEDIR DO WRIT. PRECEDENTE. 
STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PREFACIAL 
REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DAS 
HIPÓTESES PREVISTAS NO §1º, DO ART. 330 DO CPC. REJEIÇÃO. TAXA. 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA SUA INSTITUIÇÃO. PODER DE POLÍCIA 
ADMINISTRATIVA. CARACTERÍSTICA. ART. 145, II, DA CF/88, ARTIGOS 77 E 79 
DO CTN. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. OBRIGATORIEDADE. 
SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. NECESSIDADE 
DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. 
SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. POSSIBILIDADE 
DA OCORRÊNCIA DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO 
OU CONSTATAÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.   AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 0017283-65.2016.8.05.0000, de Morro do 
Chapéu, sendo partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES, e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, 
pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Em mandado de segurança intentado por Enel Green Power Damasceno Eólica S/A e Enel Green Power Maniçoba 
Eólica S/A contra ato do Secretário de Administração e Finanças de Mulungu do Morro, o Juiz concedeu parcialmente 
a liminar “...somente para determinar que a autoridade impetrada (…) se abstenha de interditar as instalações eólicas da 
impetrante (…), em razão do não recolhimento das taxas de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e de Licença para Localização 
(TLL)...” , indeferindo o pleito no tocante à suspensão da exigibilidade dos referidos tributos, tudo conforme o decisório 
de cópia às fls. 80/82, contra o qual insurgem-se os impetrantes, aduzindo, em síntese, a ilegitimidade do Município 
para instituir taxa sobre a atividade energética; a inconstitucionalidade dos tributos; a ausência de  proporcionalidade 
e razoabilidade na cobrança; a falta de destinação específica da arrecadação, inclusive para fins fiscalizatórios e serem as 
taxas, verdadeiramente, impostos disfarçados. Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, a final, o seu 
provimento.

Na decisão de fls. 410/410, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
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Ás fls. 420/445, o recorrido manifestou-se, para afirmar que a pretensão do recorrente é submeter ao Poder 
Judiciário a apreciação e declaração da inconstitucionalidade das normas tributárias municipais, levantando, ainda, a sua 
ilegitimidade passiva, bem assim inépcia da inicial, em face da vestibular encontrar-se desconexa, sem vinculação lógica com 
a realidade, não se podendo aferir quem produziu o ato tido como coator, defendendo, no mérito, a constitucionalidade 
da cobrança das taxas de licença e localização e de funcionamento por parte dos Municípios, conforme art. 145, II, da 
CF/88, art. 77 do CTN e arts. 169 e 186 do Código Tributário do município de Mulungu do Morro.

Às fls. 470/487, o Município de Mulungu do Morro levantou preliminar de inadequação da via eleita, pois 
utilizado o mandado de segurança como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Ainda em preliminar aponta 
a inépcia da inicial, ao argumento de que o mandado de segurança é desconexo, sem qualquer vinculação lógica com 
a realidade, não se podendo aferir, com certeza, quem produziu o ato tido como coator ou violador de direito. No 
mérito, conclui pela constitucionalidade das cobranças das taxas de licença e localização e de funcionamento por parte dos 
Municípios.

É o relatório.

VOTO

Passa-se, inicialmente, ao exame das preliminares aventadas.
Em primeiro lugar, afasta-se a alegação preliminar do Município, de inadequação da via eleita, em razão de 

utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que, à toda 
evidência, não é isso que se busca nesta impetração, mas apenas discute-se a justiça e possibilidade da exação concernente 
às Taxas de Localização e Licença (TLL) e Fiscalização e Funcionamento (TFF), pela autoridade impetrada, com relação 
à agravante.

Assim, não há que se falar em mandado de segurança contra lei em tese, visto que no presente caso pretende-se 
combater ato administrativo concreto já praticado.

Ademais, na conformidade do parecer ministerial, fls. 503/504, “conforme entendimento consolidado na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida 
na exordial como um todo”, pelo que percebemos que a ação mandamental originária foi impetrada de forma preventiva, já 
que as impetrantes, ora agravantes alegaram deter “justo e fundado receio de que seus parques eólicos sejam interditados e suas 
atividades suspensas” se as referidas taxas não fosse recolhidas até o dia 13.07.2016, bem assim de que houvesse “sua inscrição nos 
cadastros de proteção ao crédito e da negativa de expedição da sua certidão de regularidade fiscal [...].

E complementa, “Assim sendo, a inconstitucionalidade da legislação municipal deve ser entendida como causa de 
pedir do mandamus originário e não como pedido principal, o que é possível em sede mandamental, entendimento este que já se 
encontra sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”, fl. 504.

Preliminar rejeitada.
Relativamente à prefacial de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e Finanças, também deve ser 

rejeitada.
A autoridade coatora sustenta a sua ilegitimidade passiva, apontado como autoridade coatora, para o mandamus 

o chefe do executivo municipal.
Em comentário sobre o artigo 6º da Lei nº 12.016/09, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes aludem que:

É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e 
o superior que baixa normas gerais para sua execução. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 
34ª ed. 2012, p. 71).

No caso, em que pesem os argumentos do agravado, o Secretário de Administração e Finanças, autoridade apontada 
como coatora, ratificou, por ocasião das informações, o ato administrativo atacado pela via do mandando de segurança.
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Ademais, o citado Secretário Municipal de Administração, está hierarquicamente subordinado ao Prefeito 
Municipal, sendo aplicável, portanto, a teoria da encampação, já que preenchidos os requisitos para tal, devendo ser 
afastada a alegada ilegitimidade passiva.

A respeito dos requisitos necessários para a adoção da aludida teoria, o seguinte julgado. In verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DE 
LICENÇA PARA ASSISTÊNCIA FAMILIAR. INDEFERIMENTO PELO DEPARTAMENTO 
DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE DO TRABALHADOR - DMEST. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO. 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO, 
PORQUE IMPORTARIA EM MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. O Secretário de Estado 
da Administração e dos Recursos Humanos não detém legitimidade ad causam para figurar no 
polo passivo de mandado de segurança impetrado contra os efeitos de ato praticado pelo Diretor do 
Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador - DMEST. Conforme jurisprudência 
pacífica a respeito da matéria, a utilização da teoria da encampação pressupõe, cumulativamente, 
a presença de três requisitos: a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que 
prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, a manifestação a respeito 
do mérito nas informações prestadas e a ausência de modificação da competência. Na espécie, o ato 
verdadeiramente impugnado pela parte impetrante foi praticado por autoridade sem previsão de 
julgamento originário pelo Tribunal de Justiça, razão por que se mostra inaplicável a chamada teoria 
da encampação, já que a competência para julgamento da causa seria do primeiro grau de jurisdição. 
MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
(Mandado de Segurança Nº 70055078075, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 11/10/2013).

Rejeição da preliminar.
Por fim, no que concerne à preliminar de inépcia da inicial, vai, da mesma forma, rejeitada.
Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Petição inicial inepta é aquela que desobedece 

à forma prescrita em lei para a sua apresentação. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando 
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Só se deve decretar 
inepta a petição inicial quando for inteligível e incompreensível (STJ, 1ª Turma REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, j. 
em 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 184). Se dela consta o pedido e causa de pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira 
pouco técnica e o a segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da petição inicial.” (MITIDIERO, Daniel; 
MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 6ª ed. rev, atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 304).

De modo que o pedido do agravante é claro, restando patente da fundamentação a sua real pretensão, que busca 
ser eximido da tributação de taxas cobradas pelo Município de Mulungu do Morro.  

Não se configura, portanto, a alegada inépcia.
Preliminar rejeitada.
Quanto ao mérito, o exame das razões do recurso, deve se restringir à manutenção ou não da decisão atacada, 

proferida em mandado de segurança, a qual, em antecipação de tutela de urgência, deferiu o pedido da agravante, efeito 
de  determinar que o agravado  “se abstenha  de interditar as instalações dos parques eólicos da impetrante, ENEL GREEN  
POWER DAMASCENA EÓLICA S.A E OUTRA, localizados no Município de Mulungu do Morro/BA, em razão do não 
recolhimento das taxas de fiscalização e Funcionamento (TFF) e de Licença para Localização (TLL), até ulterior solução 
definitiva do presente litígio”.

Cumpre esclarecer que, no que diz respeito à instituição das taxas, o art. 145, inc. II, da Constituição Federal/88, 
estabelece que: “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
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II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. § 2º As taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de impostos. Grifo atual.

Assim, na esteira da legislação que rege a espécie, o tributo debatido - a taxa – pode ser cobrada por qualquer 
ente federativo, mas deve refletir uma dependência recíproca de deveres entre os sujeitos da relação jurídica obrigacional, 
afigurando-se necessária, portanto, a existência do serviço público correspondente de utilização efetiva ou potencial, 
específico e divisível, para sua instituição e cobrança, o que ainda não resta claro do exame do caderno processual, já 
que o próprio agravado não afirma ser o tributo específico e divisível, mas defende estarem atendidos tais pressupostos a 
partir da Lei Municipal que autoriza à cobrança das referidas taxas, conforme disposto nos artigos 169 e 186, do CTM do 
Município de Mulungu do Morro.

Portanto, repita-se, para que o tributo caracterize-se como taxa, necessários os requisitos da especificidade e da 
divisibilidade, e, ainda, necessário que o contribuinte utilize efetivamente o serviço ou ao menos esteja à sua disposição, 
mesmo não o utilizando, donde se conclui que, ao contrário do alegado pelo agravado, não preenchendo as taxas ora 
impugnadas, os requisitos da divisibilidade e especificidade tidos como indispensáveis e justificadores das suas instituições, 
tem-se que indevidas as suas cobranças, nos termos dos artigos 145, II, da CF e 79, do CTN.

No caso, como dito, não se percebe, nessa sumária cognição, a possibilidade de fracionamento individual da 
fruição, o que impossibilitaria a cobrança das referidas taxas, da forma como vêm sendo cobradas, pelo menos com relação 
à agravante, cuja arguição, diga-se, demanda aprofundamento do tema, que pode se perfectibilizar em processo de cognição 
exauriente, o que faz prevalecer, por ora, a possibilidade de estarem sendo desatendidas as exigências constitucionais.

Ressalve-se, por fim, que o Município não está a instituir tributo com função de legislar e fiscalizar a atividade de 
geração de energia elétrica, o que poderia levar a discussão para o campo de possível arguição de inconstitucionalidade da 
Lei Municipal. A cobrança aqui decorre do poder de polícia administrativa do Município, que entende serem devidos os 
tributos pertinentes às TLL e TFF, na conformidade da Lei Municipal.

Assim, o equívoco ou a ilegalidade não seria da instituição e cobrança das taxas, mas, sim, se a agravante estaria 
sujeita àquela cobrança, no modo e forma como vem sendo imposta.

Desta forma, presentes razões para deferimento do pedido do agravante, ao justificar o perigo na demora pela 
possibilidade de inscrição dos débitos em dívida ativa, os quais poderão ser cobrados por meio de execução fiscal, podendo, 
inclusive, vir sofrer penhora on line.

Lado outro, mostra-se evidente o risco da parte agravante na recusa de pagamento da exação, diante da possibilidade 
de ser privada da emissão de certidão negativa de débitos fiscais, inscrição em serviços de proteção ao crédito (SERASA 
e CADIN), com empeços ao regular exercício das atividades empresariais, circunstâncias, ambas, que também fazem 
arrefecer a possibilidade da existência de riscos de danos de reparação incerta ao agravante.

Desta forma, quanto aos fatos debatidos, a decisão de primeiro grau merece reparo, apenas para acrescentar que 
fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário das Taxas que vêm sendo cobradas pelo agravado, referentes à TLL e TFF 
(art. 151, V, do CTN), até o julgamento final da lide.

Por tais razões, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES e DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento 
apenas para acrescentar que fica suspensa a exigibilidade das Taxas que vêm sendo cobradas pelo agravado, referentes a TLL 
e TFF, até o julgamento final da lide.

W
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TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0023201-50.2016.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 02/05/2017.

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA 
SUDIC COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E GESTÃO DA 
INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS. 
ATUAÇÃO GERAL DO ESTADO. SERVIÇO INESPECÍFICO, INDIVISÍVEL. BASE 
DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE TÍPICO DE IMPOSTO. SUSPENSÃO 
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
O fato de tais serviços se realizarem em área industrial não desnatura o caráter difuso do 
bem ali protegido. São, pois, serviços de natureza “uti universi”, inespecíficos, em benefício 
da população em geral; não guardam nenhuma correlação específica com os contribuintes 
alvos de tal exação, que permita individualizá-los, destacá-los em unidades autônomas de 
intervenção ou medir a utilização separada por cada usuário.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é tranquila no sentido de que, ausente a 
natureza específica da atuação estatal em relação a um contribuinte específico ou grupo 
determinável de contribuintes, ou seja, tratando-se de uma atuação geral do Estado, visando 
a contribuintes indeterminados, não há legitimidade para a instituição de uma taxa, quer 
pelo exercício de poder de polícia, quer pela prestação de um serviço público.
A base de cálculo da taxa deve mensurar a atividade estatal, guardando estrita relação com o 
fato gerador, não se admitindo a utilização de índices típicos de impostos.
A graduação nas taxas não se opera, tecnicamente, de acordo com os rendimentos do 
contribuinte, seu patrimônio ou capacidade financeira em geral, mas segundo a maior ou 
menor utilização do serviço pelo contribuinte ou conforme os gastos provocados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0023201-50.2016.8.05.0000 da Comarca 
de Salvador, em que figuram como Agravante KORDSA BRASIL S/A e como Agravado SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes 
da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em dar provimento ao 
recurso em conformidade com o voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela KORDSA BRASIL S/A contra a decisão proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada 
contra ato do Superintendente da Administração Tributária do Estado da Bahia, indeferiu a liminar pretendida por 
vislumbrar que a insurgência da Impetrante parece não indicar qualquer ato praticado pelo Impetrado violador de eventual 
direito líquido e certo, mas sim passível de discussão e de dilação probatória.

Adoto, como próprio, o relatório esboçado pela Relatoria, fls. 247/248.
Submetido a julgamento na sessão do dia 11 de abril de 2017, após o voto do Relator, o Excelentíssimo 

Desembargador Maurício Kertzman Szporer, negando provimento, pedi vista destes autos, objetivando proceder a um 
exame mais acurado da matéria.
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Da análise dos autos, apresentei voto-vista divergente, entendendo o Colegiado, por maioria, em dar provimento 
ao recurso, cabendo-me a função de lavrar o voto vencedor.

Do quanto aduzido pelo Agravante, depreende-se que a argumentação trazida à baila merece prosperar.
Discute-se, nos autos, a legalidade da cobrança da Taxa SUDIC, cobrada mensalmente pela prestação de serviço de 

Administração (execução, manutenção, conservação e gestão da infraestrutura e funcionamento) dos Distritos Industriais 
geridos pelo CIS e pela SUDIC, prevista na Lei Estadual nº 11.631/2009, com as alterações e demais disposições propostas 
pela Lei Estadual nº 13.462/2015 e pela Lei nº 13.571/2016.

Estando a Agravante instalada no Complexo Básico do Polo Industrial de Camaçari, desde o mês de Agosto/2016, 
quando entrou em vigor a Lei nº 13.571/16, vem sendo compelida ao pagamento da referida taxa à ordem de R$ 0,09 
(nove centavos) por m² de área ocupada.

O art. 145, inciso II, da Constituição Federal autoriza os Entes Políticos a criarem duas espécies de taxas, a saber: 
de exercício do poder de polícia e de prestação de serviço público. Estas, apesar de evidentemente possuírem objetos 
distintos, revelam, contudo, uma característica em comum, qual seja, sua instituição pressupõe um agir do Estado relativo 
a um contribuinte específico ou grupo determinado de contribuintes, mediante atuação “específica” ou “divisível”.

É o que assevera o eminente Professor Alexandre de Morais:

“‘Taxas’ são tributos instituídos em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos ‘específicos’ e ‘divisíveis’, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição. Diferentemente dos impostos, a característica essencial das taxas é a existência de uma 
atividade estatal específica e divisível, ou seja, há a necessidade de o serviço realizado trazer, em 
tese, benefício potencial e determinado ao contribuinte que deve pagá-lo, mesmo que não o utilize.” 
(Constituição do Brasil interpretada. 6ª ed., São Paulo: Atlas, p. 1.837).

Sob tal enfoque, forçoso reconhecer que a Taxa SUDIC em questão não apresenta tais elementos legitimadores, 
inexistindo o caráter de retribuição a uma atuação divisível e específica do Estado, referente a um contribuinte específico ou 
grupo determinável de contribuintes que dela se beneficiam de modo determinado, mas de caráter geral, de “manutenção, 
conservação e gestão da infraestrutura dos distritos industriais”, matéria tributável através de imposto, e, portanto, não através 
de taxa.

Assim, com respaldo também no artigo 79 do CTN, não é qualquer serviço público que enseja a cobrança de 
taxa, mas somente aqueles caracterizados por serem específicos e divisíveis. Os serviços públicos genéricos e indivisíveis 
não podem ser custeados através desse tributo vinculado, mas apenas pela arrecadação obtida com a cobrança de impostos.

Corrobora a assertiva a doutrina de Arx Tourinho, ao lecionar que: “Se os serviços públicos prestados são difusos, 
ou seja, atingem pessoas indeterminadas ou à coletividade, não haverá fato gerador de taxa” (In Comentários ao Código 
Tributário Nacional. Coord. Carlos Valder do Nascimento, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.156.)

A citada Lei, que criou a chamada Taxa Sudic, deixa evidente que o seu propósito é tributar a “administração, 
manutenção, conservação e gestão da infraestrutura e funcionamento dos distritos industriais”,  bem jurídico de natureza 
essencialmente difusa, pois é indubitável que, tanto a taxa em comento, como demais  taxas relativas à limpeza e 
iluminação públicas, conservação de vias e logradouros, conservação de pavimentação e vigilância, e de prevenção e 
combate a incêndios, são de utilização geral (‘uti universi’) e não são usufruídas apenas pelo proprietário do imóvel, mas 
por qualquer cidadão, tratando-se, pois, de prestação de serviços indivisíveis.

O fato de tais serviços se realizarem em área industrial não desnatura o caráter difuso do bem ali protegido. 
São, pois, serviços de natureza “uti universi”, inespecíficos, em benefício da população em geral; não guardam nenhuma 
correlação específica com os contribuintes alvos de tal exação, que permita individualizá-los, destacá-los em unidades 
autônomas de intervenção ou medir a utilização separada por cada usuário. Verifica-se que sua cobrança não exige a 
contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte, critério que melhor classifica e legitima a instituição de 
um tributo vinculado.
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Ademais, o próprio texto da lei que a instituiu não conseguiu, minimamente, identificar os serviços que pretende 
prestar com a arrecadação da Taxa, limitando-se a indicar de forma genérica, indefinida e abrangente o fato gerador do 
tributo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é tranquila no sentido de que, ausente a natureza específica da 
atuação estatal em relação a um contribuinte específico ou grupo determinável de contribuintes, ou seja, tratando-se de 
uma atuação geral do Estado, visando a contribuintes indeterminados, não há legitimidade para a instituição de uma taxa, 
quer pelo exercício de poder de polícia, quer pela prestação de um serviço público.

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA: MUNICÍPIO DE 
IPATINGA/MG. C.F., art. 145, II. CTN, art. 79, II e III. I. - As taxas de serviço devem ter 
como fato gerador serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição. Serviços específicos são aqueles que podem ser destacados em unidades autônomas 
de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas; e divisíveis, quando suscetíveis de 
utilização, separadamente, por parte de cada um dos usuários. CTN, art. 79, II e III. II. - Taxa de 
Limpeza Pública: Município de Ipatinga/MG: o seu fato gerador apresenta conteúdo inespecífico 
e indivisível. III. - Agravo não provido.” (grifos ausentes no original) (STF – Segunda Turma, RE 
nº 366.086 AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003, p. 137).

Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles no que diz respeito aos requisitos de 
especificidade e divisibilidade inerentes às taxas:

“Somente a conjugação desses dois requisitos - especificidade e divisibilidade - aliada à 
compulsoriedade do serviço, pode autorizar a cobrança de taxa. Destarte, não é cabível a 
cobrança de taxa pelo calçamento de via pública ou pela iluminação de logradouro público, 
que não configurem serviços específicos, nem divisíveis, por serem prestados uti universi, e não 
uti singuli, do mesmo modo que seria ilegal a imposição de taxa relativamente aos transportes 
urbanos postos à disposição dos usuários, por faltar a esse serviço, específico e divisível, o requisito 
da compulsoriedade de utilização.” (In “Direito Municipal Brasileiro”. Editora Malheiros. 6. ed. 
atualizada por Izabel C. L. Monteiro e Yara D. P. Monteiro.1993)

Registre-se, inclusive, que a consolidação desse entendimento levou o STF à edição da Súmula Vinculante nº 41, 
reconhecendo a impossibilidade do serviço de iluminação pública ser remunerado mediante taxa. E seguindo essa mesma 
orientação, vem rechaçando a cobrança de taxas que visam à remuneração dos serviços públicos de conservação de vias, 
limpeza de logradouros, iluminação pública, pavimentação, conservação de estradas e afins.

Merece ainda ser abordada a matéria relativa à base de cálculo estipulada para a cobrança da taxa ora combatida. 
É que a base de cálculo da taxa deve mensurar a atividade estatal, guardando estrita relação com o fato gerador, não se 
admitindo a utilização de índices típicos de impostos. Entretanto, ao utilizar a área ocupada por cada imóvel como base 
para calcular um tributo vinculado, o legislador descuidou-se desse mister, ausente que está o liame entre a área do imóvel 
com os serviços tão abstrata e genericamente tributados, inexistindo também, consequentemente, uma equivalência 
razoável entre o valor cobrado e o custo individual do serviço.

O fato gerador das taxas é, necessariamente, um serviço estatal prestado ou posto à disposição do contribuinte, e a 
sua base de cálculo deve corresponder, ponderada e razoavelmente, ao serviço prestado pelo Estado, ao custo da atividade 
estatal, refletindo o caráter sinalagmático que lhe é inerente. A graduação nas taxas não se opera, tecnicamente, de acordo 
com os rendimentos do contribuinte, seu patrimônio ou capacidade financeira em geral, mas segundo a maior ou menor 
utilização do serviço pelo contribuinte ou conforme os gastos provocados.

Sobre a sistemática e distinções entre os tributos, assim se pronunciou Aliomar Baleeiro, ao tempo da Constituição 
de 1967:
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“BILAC PINTO, em erudito parecer, já teve oportunidade de afirmar e provar a tese de que o 
característico fundamental da taxa, como estamos vendo da sua definição (Dec. Lei n. 1.804, de 
1939), é o de constituir contraprestação de serviços especiais prestados ou postos à disposição do 
contribuinte. O benefício especial objetivo, mensurável, é condição essencial para que o tributo 
seja conceituado como taxa.
Variou esse conceito? Em absoluto, isso não aconteceu, pois não só as recentes reedições de 
obras de escritores já consagrados entre as duas grandes guerras mantêm pacificamente o caráter 
de contraprestação, mas este elemento essencial figura na edição das obras aparecidas depois da 
última guerra. (...)
Paradoxalmente, à proporção que se difundiu no Brasil a noção teórica das taxas, os governos 
estaduais e municipais dela desertaram, ensaiando bitributações que se mascaravam com o 
nome desse tributo. Para isso, concorreram duas razões: 1ª) o conceito errôneo dos Dec.-Leis 
n. 1.804/39 e 2.416/40; 2ª) confusões com a doutrina estrangeira proveniente de países, cujas 
Constituições não se referiam àquela noção teórica.
Mas os tribunais, sobretudo o STF, corrigiram aquelas deturpações, fulminando de 
inconstitucionalidade várias falsas taxas, que dissimulavam impostos de alheia competência. 
(Vide Súmulas do STF ns. 128, 135, 144, 551, 595 etc.).

Por todas essas razões, considero medida impositiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à 
Taxa Sudic por tratar-se de um tributo desconfigurado desde a sua origem, sob a mácula da dissimulação de um imposto 
como taxa ensejando uma bitributação.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, determinando a suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0506582-53.2014.8.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, JULGADO EM 01/08/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA 
DE IMÓVEL NA PLANTA. PRAZO DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO 
PREVISTO PARA JULHO/2012, COM TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA 
DIAS). ENTREGA DAS CHAVES NÃO EFETIVADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 
LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL REDUZIDA 
PARA O IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO 
DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO 
EXPRESSA NO CONTRATO. VALOR DO IMÓVEL NÃO INCLUI A COMISSÃO. 
PRECEDENTES DO STJ. SOBRESTAMENTO QUANTO À CUMULAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES COM A CLÁUSULA PENAL. TEMA 
970 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506582-532014.8.05.0001, em que figuram, 
como Apelante, a SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, como Apelados, ANIBAL DE SENNA 
PAIM e ÂNGELA CRISTINA FRANÇA DE SENNA PAIM,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, reformando a 
sentença para afastar a devolução da comissão de corretagem e reduzir a indenização a título de danos morais, fixando a 
quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), suspendendo o julgamento do presente feito, quanto ao capítulo referente à 
cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratualmente prevista, até o julgamento definitivo 
pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da aludida matéria afetada ao Tema 970, em conformidade com o art. 1.037 do 
CPC, mantendo incólume a sentença objurgada em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto 
do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela c/c indenização por Danos Morais 
proposta por ANIBAL DE SENNA PAIM e ÂNGELA CRISTINA FRANÇA DE SENNA PAIM em face da SYENE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Adoto o relatório da sentença constante das págs. 155/169, dos autos digitais, acrescentando que o eminente 
Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação para declarar rescindido o contrato 
particular de promessa de compra e venda do imóvel residencial de fls. 32/59 dos autos por culpa 
das Rés e condená-las a devolver o total dos valores pagos pelos Autores, dando-se o pagamento 
desta indenização de uma só vez; bem como ao pagamento de lucros cessantes correspondentes 
a aluguéis mensais incidentes em todo o período do atraso (iniciando na data de previsão de 
entrega da obra, aqui tida como outubro de 2012, e terminando quando da rescisão do contrato, 
ou seja, quando da publicação desta sentença) fixados em valor correspondente a 1% (um por 
cento) sobre o valor do bem (R$ 231.636,00 – duzentos e trinta e um mil e seiscentos e trinta 
e seis reais), tal seja, o valor de R$ 2.316,36 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e 
seis centavos) por mês. (…) Aos valores deverão ser acrescidos os encargos estabelecidos na 
décima primeira cláusula, excluindo-se, no entanto, a multa compensatória prevista à vigésima 
cláusula porque configurativa de cláusula penal incompatível com a pretensão aqui deduzida 
(compreendendo atualização monetária pelo ICC-Salvador, juros de 1% ao mês, multa de 2% 
ao mês e devolução de todos os encargos obrados indevidamente), mediante o levantamento das 
parcelas pagas, conforme restou provado nos autos, atualizado a partir da data de pagamento de 
cada parcela, dando-se o pagamento desta indenização de uma só vez. Julgo procedente o pedido 
de indenização extrapatrimonial para fixar o valor no montante de R$ 69.490,80 (sessenta e nove 
mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) a título de indenização pelos danos morais 
sofridos pelos postulantes, aos quais incidirão os encargos da mora (juros de 1% ao mês para a 
hipótese de não pagamento) e correção monetária pelo INPC, a partir da citação (art. 219 do 
CPC), observando-se, portanto o efeito indenizatório e inibidor da prática abusiva, em vez que o 
valor aproxima-se do correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do bem e visa minimizar 
o desembolso efetuado pelo autor ao longo do período em que confiou no empreendimento, 
imbuído de boa-fé objetiva (…). (págs. 168/169).
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A Ré opôs Embargos de Declaração às págs. 172/174, alegando que o julgamento foi ultra petita no que tange 
aos lucros cessantes, pois os Autores foram claros em requerer lucros cessantes na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Sentença de pág. 178 acolheu os embargos e fixou os lucros cessantes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ainda inconformada, recorreu a Ré, com razões de págs. 181/193, alegando: I - inexistir culpa da Apelante 

no atraso da obra e na rescisão contratual; II - direito de retenção da incorporadora referente aos encargos tributários e 
despesas; III - inexistência de lucros cessantes, pois o dano seria hipotético; IV - inexistência de danos morais indenizáveis; 
V -  reputa como exorbitante o quantum indenizatório; VI - aponta como extra petita a aplicação da cláusula 11ª em favor 
dos Apelados; VII - sustenta que a comissão de corretagem foi um ajuste entre as partes; VIII - pugna pela manutenção, 
caso seja sucumbente, da condenação de honorários no percentual de 10%.

Conclui pugnando pelo provimento integral do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos 
formulados na exordial.

Preparo juntado à pág. 194.
Os Apelados apresentaram contrarrazões às págs. 197/215, refutando as alegações da Apelante e ratificando os 

termos aduzidos na inicial.
Com este relato, nos termos do art. 931 do CPC/2015, encaminhem-se os autos à Secretaria, para inclusão em 

pauta.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, portanto, deve ser conhecido.
Ab initio, tem-se que a matéria discutida nos presentes autos é de consumo, estando a parte Autora e a parte Ré 

enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa 
do Consumidor.

Nesse prisma, imperiosa se torna a responsabilidade contratual objetiva da fornecedora, respondendo 
independentemente de culpa, nos termos dos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, pela reparação dos 
danos causados pelo defeito do produto ou má prestação de serviços.

Na hipótese dos autos, a parte Autora firmou contrato de promessa de compra e venda com prazo estipulado para 
entrega do imóvel em 01/07/2012, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Entretanto, a empreiteira não 
cumpriu com a sua obrigação.

Portanto, muito embora tivesse sido convencionada a entrega do imóvel para 01 de julho de 2012, o contrato 
firmado entre as partes previa que a obra poderia ser prorrogada, restando evidente que a parte Demandada não cumpriu 
com o contrato, ultrapassando, inclusive, o período de tolerância estabelecido entre as partes.

Com efeito, verifica-se que a entrega do imóvel adquirido pelos Demandantes não foi efetivada dentro do prazo 
previsto contratualmente, embora os Acionantes tivessem efetuado adequadamente o pagamento das prestações acordadas.

A cláusula de tolerância é uma espécie de prorrogação do prazo para entrega da obra, inclusa nos contratos de 
compra e venda de imóvel na planta, cujo prazo estabelecido está limitado a um período razoável de 180 (cento e oitenta) 
dias.

Segundo entendimento pacificado deste colegiado, é plenamente cabível utilizar-se da referida cláusula nos 
contratos de compra e venda, pois considera-se que não configura abusividade, tampouco vulnera o disposto no art. 51 
do CDC.

No que tange à comissão de corretagem, entende-se assistir razão à Apelante, pois, conforme tese sedimentada 
pelo STJ, é essencial que o valor da taxa ou comissão de corretagem seja destacado, assim o adquirente deve ser informado 
previamente sobre a cobrança do encargo.

No caso em espeque, o contrato, na décima oitava cláusula, é claro em destacar que no preço total da compra e 
venda não está incluído o valor de comissão de corretagem, pois a mesma foi paga diretamente à imobiliária ou Corretor.

Dessa forma, o contrato está em consonância com os recentes julgados do STJ aceca do tema:
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL.  COMISSÃO    DE    CORRETAGEM.    DEVER   DE   INFORMAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 
consolidada no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, 
entendeu pela validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar 
a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que 
previamente informado a respeito. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, mediante a 
interpretação do contrato avençado entre as partes e do exame dos elementos informativos da 
demanda, entendeu que a empresa ora agravante seria responsável pelo pagamento da comissão 
de corretagem, ante a inexistência de previsão contratual em sentido oposto e a ausência de 
demonstração de que os agravados teriam aquiescido com tal ônus. 3. Desse modo, infirmar as 
conclusões do julgado demandaria a interpretação    de cláusulas contratuais e do substrato fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 4. Agravo 
interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 315.641/RJ, Quarta Turma, Reator: 
Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em: 15/12/2016, Publicado em: 07/02/2017).

Sendo assim, tendo em vista que o contrato destaca que o preço do imóvel não inclui a comissão, entende-se como 
indevida a restituição.

Quanto aos danos morais, estes mostram-se evidentes no caso sub examine, uma vez que os consumidores foram 
levados a estipulações sucessivas de prazos de entrega cada vez mais distantes, sem que possuíssem culpa pela delonga 
ocasionada pela parte Ré, não estando a indenização vinculada a qualquer prejuízo patrimonial ou dependência econômica 
daqueles que a pleiteiam, por estar relacionada com valores eminentemente morais.

Sobre a matéria, destaque-se o seguinte posicionamento doutrinário:

Em suma saiu vitoriosa a corrente defensora da reparalidade do dano moral puro que, antes da 
Constituição Federal de 1988, propugnava pela indenização de toda e qualquer lesão à honra ou 
aos sentimentos, sem se preocupar com reflexos que pudesse, ou não, ter sobre o patrimônio da 
vítima (RT 662/8) (In Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudência, Rui Stoco, 4ª 
edição, pág. 695).

Saliente-se que o dano moral é inerente ao ato lesivo, passível de reparação em pecúnia, dado os prejuízos sofridos 
pelos consumidores quanto à sua honorabilidade, não podendo ser tomado como mero aborrecimento de acontecimentos 
do cotidiano, impondo-se, assim, a condenação da parte Ré à reparação do dano por ela causado.

Logo, comprovado o ato ilícito, o nexo de causalidade e a lesão aos direitos subjetivos da parte Autora, está 
configurado o dever da parte Ré de reparar o dano moral sofrido pelos Autores.

No caso sub oculi, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ser valor 
suficiente e adequado para sancionar a prática abusiva da parte Ré, bem como compensar o dano moral sofrido pelos 
Autores, refletindo o seu nível socioeconômico e evitando-se o enriquecimento sem causa.

No que tange às custas processuais e aos honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Apelada decaiu de 
parte mínima do pedido, deve a parte Acionada arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determinado pelo Juiz singular.

Quanto à questão acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula 
penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de 
contrato ou promessa de compra e venda, foi reconhecida a afetação dos Resp n.ºs. 1.635.428-SC e 1.498.484/DF, nos 
termos do art. 1.036 do CPC, para que sejam julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, aguardando, portanto, o 
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pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (tema 970 do STJ), recomendando-se, desta forma, a abstenção de atos 
processuais quanto à citada matéria até o julgamento do mérito.

Cumpre destacar, por oportuno, parte do teor da Proposta de Afetação proferida pelo STJ no Resp. n.º 1.635.428-
SC (TEMA 970):

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS 
REPETITIVOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA 
DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES COM A CLÁUSULA PENAL.
1.Delimitação da controvérsia: Definir acerca da possibilidade de cumulação ou não da 
indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 
vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou 
promessa de compra e venda.
2.RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC⁄2015.

Assim, atendendo ao quanto disposto no art. 1.037 do CPC/2015, deve-se sobrestar parcialmente o presente 
processo tão somente em relação a este capítulo.

Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, reformando a 
sentença para afastar a devolução da comissão de corretagem e reduzir a indenização a título de danos morais, fixando a 
quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), suspendendo o julgamento do presente feito, quanto ao capítulo referente à 
cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratualmente prevista, até o julgamento definitivo 
pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da aludida matéria afetada ao Tema 970, em conformidade com o art. 1.037 do 
CPC, mantendo incólume a sentença objurgada em seus demais termos.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº0517985-82.2015.8.05.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, JULGADO EM 03/04/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REGULAR CITAÇÃO 
E MANIFESTAÇÃO DE PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO AFASTADAS. 
MANUTENÇÃO DA REVELIA DECRETADA. PISO PORCELANATO. DEFEITOS 
APÓS ASSENTAMENTO. VÍCIO OCULTO.  RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
ART. 18, DO CDC. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.   
RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. SUBSTITUIÇÃO/RESTITUIÇÃO DO 
PISO E DE TODAS AS DESPESAS COM REMOÇÃO E NOVO ASSENTAMENTO. 
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE TODOS OS DANOS 
ACESSÓRIOS. RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS 
NÃO INDENIZÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade por ausência de certidão de juntada do mandado aos 
autos digitais, quando se visualiza no sistema a efetiva data de juntada (30/06/2015), 
convalidando-se a revelia decretada, e a consequente inobservância das razões de defesa, já 
que o apelante apenas apresentou sua contestação (fls. 70/85) em 27/07/2015, muito após 
o prazo legal;
2. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária 
dos integrantes da cadeia produtiva, na qual se incluem o fabricante e o comerciante, sendo 
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inconteste a legitimidade passiva do apelante e sua responsabilidade solidária para com a 
reparação de danos causados aos consumidores, ora apelados;
3. É cediço que os danos materiais não podem ser presumidos, pelo que, uma vez alegados 
pela parte, deverão ser devidamente comprovados. Não há nos autos qualquer comprovação 
de que tenham os autores alugado outro apartamento para retirada e reassentamento do 
piso, e sequer o seu período, não cabendo a indenização por locação de imóvel no mesmo 
padrão;
4. Os recibos de fls. 25, 31, 33/38, 40, 42/43, relativos à assentamento de rodapé, aquisição 
de materiais diversos e pintura, não especificam a que área do apartamento se destinam, 
mostrando-se genéricos. Assim sendo, é razoável que os referidos custos sejam restituídos 
na proporção de 50% dos valores ali consignados;
5. Não obstante, os recibos de fls. 32, 39 e 41 não guardam qualquer relação com o dano 
causado pela retirada e recolocação do piso das varandas e sala, os quais urgem ser excluídos 
da condenação material;
6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários 
advocatícios não são passíveis de indenização material, já que inerentes ao exercício regular 
dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.
7. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0517985-82.2015.8.05.0001, em que figura como 
Apelante MANTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e Apelados FRANCISCO CARLOS DE ASSIS 
GOMES e SANDRA REGINA ANDRADE NOVAIS.

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 MANTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., em face da 
sentença de fls. 103/108, proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos 
autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou procedente em parte a demanda, nos seguintes termos:

“[...]  Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO POR SENTENÇA 
EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, extinguindo-se o Processo,com 
resolução do mérito, para CONDENAR o Réu a restituir a quantia paga proveniente da aquisição 
do produto, atualizada monetariamente; ou substituir o produto(piso) por outro em perfeito estado 
de uso, sem custo aos Autores;e ainda, arcar com todas as despesas provenientes do assentamento do 
piso, mão de obra, desmontagem de armários, e aluguel de imóvel no mesmo padrão do que pertence 
aos Autores. Julgo IMPROCEDENTE o pleito de indenização por danos morais. Tendo em vista que 
a sucumbência recíproca, havendo ambas as partes sido vencidas e vencedoras ao mesmo tempo, cada 
qual deverá arcar com 50%(cinquenta por cento) das custas processuais e com os honorários de seus 
respectivos advogados.”

Ainda, em decisão de fls. 121/122, proferida em sede de Embargos Declaratórios, o magistrado integrou o julgado, 
para “a) condenar a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), nos 
termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.”
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Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação de fls. 124/139, arguindo, preliminarmente, a nulidade por ausência 
de citação válida, ao argumento de que não consta nos autos a data de juntada do respectivo mandado, além de sustentar a 
necessidade de manifestação acerca da denunciação da lide do fabricante do produto e da ilegitimidade passiva suscitadas.

No mérito, assevera que não é a fabricante do produto, mas mera comerciante, motivo pelo qual não é responsável 
pelo vício oculto ou redibitório no piso objeto da presente ação, nos termos do art. 13, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os danos materiais arbitrados pelo magistrado singular, tais quais instalação de armários, serviço de 
pedreiro e de pintura, não se relacionam com o assentamento do piso dito defeituoso, destacando que é incontroverso que 
esse fora instalado apenas na sala e varanda do imóvel e que não constam dos recibos a especificação dos ambientes nos 
quais fora prestado o respectivo serviço.

Acresce que o mesmo se aplica à condenação do pagamento de aluguel de imóvel para moradia temporária dos 
recorridos, já que não estavam impedidos de dispor das demais partes do imóvel, limitando-se a necessidade de retirada 
de piso à sala e varanda.

Sustenta que não houve pela apelante qualquer comportamento lesivo capaz de gerar a indenização material 
deferida, mormente quando não houve qualquer irresignação dos recorridos quanto à venda do produto, ratificando se 
tratar de responsabilidade do fornecedor os reparos devidos.

Por fim, requer a exclusão da condenação à restituição do valor pago pelos recorridos a título de honorários 
advocatícios contratuais, já que a contratação de advogado particular não pode ser incluída no rol de danos materiais 
indenizáveis.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, com a decretação de nulidade e retorno do feito para, 
afastada a revelia, seja apreciada a denunciação à lide e a ilegitimidade passiva arguidas. Concomitantemente, aventa a 
possibilidade de julgamento do processo por essa Corte, no estado em que se encontra e a decretação de improcedência 
dos pedidos iniciais e a inversão do ônus de sucumbência

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, às fls. 143/146, no sentido de não ser provido o 
apelo, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da Primeira Câmara Cível, 
nos termos do art. 931, do Novo Código de Processo Civil, para inclusão do feito em pauta de julgamento, salientando 
que o presente recurso é passível de sustentação oral, nos termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.

             É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.
De plano, afasto as preliminares suscitadas, pelos motivos a seguir expostos.
Visualiza-se, às fls. 68/69, que o Mandado de Citação, regularmente expedido, fora cumprido em 29/06/2015, 

e, em se tratando de autos digitais, não há necessidade de certidão de juntada, já que dá simples visualização do sistema, 
vê-se que o mesmo fora juntado em 30/06/2015.

Diante disso, não há que falar em nulidade por ausência de certidão de juntada do mandado aos autos, 
convalidando-se a revelia decretada, já que o apelante apenas apresentou sua contestação (fls. 70/85) em 27/07/2015, 
muito após o prazo legal.

Consequentemente, não se reputam válidas os fundamentos constantes da defesa do apelante, em especial de 
denunciação à lide e ilegitimidade passiva, já que intempestivas, reputando-se verdadeiros os fatos arguidos pela parte 
autora, nos termos do art. 319, do CPC/1973 (art. 344, do CPC/2015).

No mérito, extrai-se dos autos que os autores adquiriram piso porcelanato, o qual apresentou defeito após sua 
instalação, o que restou demonstrado através dos documentos apresentados pelos autores.

O que remanesce para análise no presente recurso é a responsabilidade do apelante/comerciante pelo vício oculto 
no produto e a dimensão dos danos materiais causados aos apelados e ora deferidos pela sentença atacada.
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Pois bem. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor consagrando a responsabilidade solidária dos integrantes 
da cadeia produtiva, na qual se incluem o fabricante e o comerciante, reza que:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Acerca do tema, outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, a saber:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS 
PARA COLOCAÇÃO DE PISO. PORCELANATO COM DIFERENTES QUALIDADES. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. SOLIDARIEDADE DE TODA 
A CADEIA DE FORNECEDORES. POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA O 
FABRICANTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Caso em 
que o autor adquiriu na Loja ré 90m² de piso Itagres Conc Grafiti retificado. No entanto, quando 
da colocação do piso, verificou-se que apenas duas caixas continham o material retificado, sendo 
o restante não retificado. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré a restituir 
R$ 2.349,64 referentes ao valor pago pelo produto, mais o valor da retirada e recolocação 
do piso, de R$ 6.300,00, bem como a indenizar o autor no valor de R$ 500,00 pelos danos 
morais. A irresignação da ré consiste em querer afastar sua responsabilidade, imputando a 
culpa somente ao fabricante. No entanto, em situações típicas de vício de produto, ocorre 
a chamada responsabilidade solidária, que torna legítima toda a cadeia de fornecedores 
do produto em questão. Uma vez que o produto foi repassado ao consumidor final através 
da empresa ré, esta é legítima para figurar no pólo passivo da lide. Ademais, quando o 
consumidor negocia com a própria loja, não é necessário que faça distinção entre a loja 
e o fabricante quanto à responsabilidade neste tipo de situação. Insta destacar que, em se 
tratando de responsabilidade solidária, é possível que a recorrente, comerciante, busque 
em ação própria o seu direito de regresso. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71004530416, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, 
Julgado em 26/11/2013)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AFASTADAS. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. PISO EM PORCELANATO. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 27, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE 
TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DESCASO E 
DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  
DANO MATERIAL QUE COMPREENDEM OS VALORES PAGOS PELO PRODUTO, 
BEM COMO PELA SUA RETIRA E REINSTALAÇÃO DE OUTRO.  RESTITUIÇÃO 
DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos 
conhecidos e desprovidos. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 
votos, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos exatos termos deste vot (TJPR 
- 1ª Turma Recursal - 0000191-64.2015.8.16.0045/0 - Arapongas - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 
06.11.2015)
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Assim sendo, resta inconteste a legitimidade passiva do apelante e sua responsabilidade solidária para com a 
reparação de danos causados aos consumidores, ora apelados, podendo buscar, através de ação regressiva, a restituição 
junto ao fabricante, dos valores dispendidos à título indenizatório.

Quanto aos danos materiais, é cediço que esses não podem ser presumidos, pelo que, uma vez alegados pela parte, 
deverão ser devidamente comprovados, para a fixação do quantum indenizatório.

Na espécie, depreende-se que assiste parcial razão a parte apelante, uma vez que não foram demonstrados todos os 
danos materiais perseguidos, bem como os deferidos pelo juízo a quo.

Não há nos autos qualquer comprovação de que tenham os autores alugado outro apartamento para retirada 
e reassentamento do piso, e sequer o período, não podendo o apelante ser compelido a pagar o valor correspondente à 
locação de imóvel no mesmo padrão.

Ainda, conforme bem ponderado nas razões recursais, é incontroverso que o piso defeituoso fora assentado apenas 
na sala e varanda do apartamento dos apelados, o que não inviabilizaria a família de se manter no imóvel durante o período 
da nova obra.

De igual sorte, os recibos de fls. 25, 31, 33/38, 40, 42/43, relativos à assentamento de rodapé, aquisição de 
materiais diversos e pintura, não especificam a que área do apartamento se destinam, mostrando-se genéricos. Assim 
sendo, é razoável que os referidos custos sejam restituídos na proporção de 50% dos valores ali consignados.

Não obstante, o recibo de fls. 32, relativo a compra e montagem de bancadas da cozinha, área de serviço e lavabo, 
bem como os de fls. 39 e 41, os quais tratam de pintura das portas do apartamento, não guardam qualquer relação com o 
dano causado pela retirada e recolocação do piso das varandas e sala, os quais urgem ser excluídos da condenação material.

Por fim, no que concerne à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais dos 
apelados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a mesma deve também ser excluída.

É que, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são 
passíveis de indenização material, já que inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla 
defesa e acesso à justiça, conforme seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0109779-0 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 
CRÉDITO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO 
EM RAZÃO DE PROCESSO REPETITIVO EM TRÂMITE NO STJ. DESNECESSIDADE.
1.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso 
especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. 
Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, 
foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade. 2. A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a 
condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.  3. 
A suspensão determinada pelo art. 543-C do CPC aos processos que cuidam de matéria repetitiva 
orienta-se às causas que ainda não ascenderam aos tribunais superiores. 4. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 810591 / SP AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0285626-3. Quarta Turma. Relator Ministra 
Maria Isabel Gallotti. Dje 15/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 
AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.
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1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida 
nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de 
advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir 
em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos 
direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Agravo regimental 
desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 516277 / SP. Quarta Turma. Relator Ministro Marco Buzzi. 
Dje 04/09/2014)

Diante disso, devem os apelados arcar com os custos de advogado particular por si contratado, sendo excluída a 
referida verba da condenação imposta ao apelante.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando-se parcialmente a sentença, 
para excluir da condenação por danos materiais os valores relativos à “aluguel de imóvel no mesmo padrão do que pertence 
aos Autores”, aos recibos de fls. 32, 39 e 41 e à condenação ao pagamento de honorários contratuais, devendo, ainda, 
ser observado o percentual de 50% para restituição dos valores constantes dos recibos de fls. 25, 31, 33/38, 40, 42/43, 
mantendo-se a sentença seus demais termos.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº0506844-03.2014.8.05.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, JULGADO EM 25/06/2016.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. 
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO 
DECADENCIAL DE 90 DIAS.  VEÍCULO NOVO. DEFEITOS APRESENTADOS 
NOS PRIMEIROS 30 DIAS DE USO. REITERADAS VISITAS PARA REPARO 
DO VEÍCULO COM BAIXA QUILOMETRAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO 
PRODUTO POR OUTRO IDÊNTICO OCORRIDA APÓS 04 (QUATRO) MESES. 
ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL. POSSIBILIDADE 
DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS/PERDAS 
E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS APELADAS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 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 
AUTOMÓVEIS 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 
seguintes termos:
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“[...] 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 
expresso, 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[...]”

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 tentar 
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 apelados 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 

valor de R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais), o qual apresentou vícios nos primeiros trinta dias 
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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 materiais/
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 
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 medida 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.
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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 defeitos 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, 
violando, 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, 
suportado 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. 
VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DIVERSAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM 
SOLUÇÃO 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 
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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 julgamento, 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 
ANDRIGHI, 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.

Assim, observando os critérios acima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da 
indenização 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 
PRODUTOS OU SERVIÇOS. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. Vício de qualidade 
do produto. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores, neste conceito insertos o 
fabricante 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 
assistência 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.
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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 Nº0102102-54.2001.8.05.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DES. 
LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, JULGADO EM 24/07/2017.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM A 
AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 0116386-28.2005.8.05.0001 E A AÇÃO CAUTELAR 
PREPARATÓRIA Nº 014336-26.2002.8.05.0001. REUNIÃO DOS FÓLIOS PARA 
JULGAMENTO EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DA 
SÚMULA Nº 235, DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA, ENCONTRANDO-
SE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESAPENSAMENTO 
DOS AUTOS PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA 
NA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO 
DECISUM NA AÇÃO INCIDENTAL APENSA. MERA IRREGULARIDADE. 
RECONHECIMENTO DA PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR PREPARATÓRIA 
Nº 014336-26.2002.8.05.0001. DESNECESSIDADE DE RETORNO À INSTÂNCIA 
PRIMEVA, PARA PROSSEGUIMENTO. CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO. APELAÇÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. 
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO 
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
APELANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ARREMATAÇÃO 
DO IMÓVEL, POR TERCEIRO DE BOA-FÉ, HÁ MAIS DE 19 (DEZENOVE 
ANOS). POSSIBILIDADE DE REAVEREM-SE PERDAS E DANOS EM AÇÃO 
PRÓPRIA. MINORAÇÃO DOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 
APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0102102-54.2001.8.05.0001, oriundos da Comarca de 
Salvador, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO S/A e Apelados PAULO RODRIGUES COUTO e 
FRANCISCA VIEIRA DE AZEVEDO COUTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade 
de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão prolatada pela MM. Juíza de 
Direito da 17ª Vara Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, 
ajuizada por PAULO RODRIGUES COUTO e FRANCISCA VIEIRA DE AZEVEDO COUTO, julgou procedente a 
lide, in verbis:
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“Ante o exposto, com espeque nos art. 269 do CPC, extingo o feito com resolução do mérito, 
rejeito as preliminares e julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos autores. 
Entretanto, considerando que o decurso do tempo consolidou os efeitos jurídicos e sociais 
decorrentes da realização do procedimento executório extrajudicial hipotecário, aplico a 
Teoria do Fato Consumado, para manter a situação fática no estado em que se encontra, 
ficando, contudo, salvaguardado o direito dos autores de reaverem em ação própria as perdas 
e danos suportados.” (sic. fl. 242/244)

Em virtude de refletir a realidade dos atos até então praticados, adoto o relatório circunstanciado da decisão 
terminativa de fls. 242/244.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs Apelo (fls. 278/282), destacando a validade do procedimento 
executório extrajudicial realizado, eis que caracterizada a mora dos Recorridos.

Pontuou, ainda, que não há que se falar em suspensão da mora,“uma vez que a liminar concedida, para que 
efetuassem os depósitos das prestações vencidas, não foi cumprida, já que nenhum depósito foi feito pelos devedores” (sic. fl..280).

Insurgiu-se quanto a possibilidade dos Apelados postularem, em Juízo, eventuais perdas e danos, pois comprovado 
o inadimplemento das prestações contratadas, e, portanto, ilícita a permanência no imóvel objeto da hipoteca.

Ressaltou que os honorários advocatícios foram arbitrados em desconformidade ao caso, devendo, portanto, ser 
minorados.

Concluiu, pugnando pelo provimento do Apelo, para que seja reformada a decisão guerreada.
Às fls. 299, verificou-se que os Recorridos desconstituíram seu Causídico (fl. 270), razão pela qual o feito foi 

convertido em diligência, a fim de regularizar a representação processual. Contudo, a tentativa de intimação dos Apelados, 
através de Oficial de Justiça, no endereço disposto na inicial, restou infrutífera, diante da mudança de logradouro dos 
mesmos, sem a devida comunicação ao Juízo.

É o relatório. Decido.

VOTO

Exsurgem dos autos a tempestividade do Apelo e o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Ab initio, frise-se que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos do processo, segundo a 

qual, sobrevindo lei processual, os ainda pendentes sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles 
já praticados de acordo com a legislação revogada, consoante preconiza o art. 14 do novo CPC (2015).

Ademais, cumpre esclarecer que o recurso fora interposto sob a égide da Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
e o julgamento ocorrerá já a vigência da Lei nº.13.105, de 16 de março de 2015, o que, contudo, não acarretará qualquer 
mudança substancial, neste caso concreto, pois a situação jurídica consolidou-se na vigência daquele Código, aplicando-se 
o quanto ali estatuído.

Perlustrando-se os fólios, constata-se que PAULO RODRIGUES COUTO e FRANCISCA VIEIRA DE 
AZEVEDO COUTO celebraram contrato de financiamento para aquisição de imóvel com o BANCO BRADESCO 
S/A, oferecendo, como garantia da operação, o bem objeto da avença. Todavia, em razão da suposta inadimplência dos 
Promitentes Compradores, a Instituição Bancária promoveu a execução extrajudicial hipotecária, havendo, na época, a 
arrematação do bem, por terceiro de boa-fé, fato que levou ao ajuizamento da presente Ação Anulatória de Ato Jurídico.

Lado outro, impende destacar que a Demanda sub oculi (Processo nº 0102102-54.2001.8.05.0001) encontra-se 
apensada à Ação Declaratória nº 0116386-28.2005.8.05.0001 e, também, à Ação Cautelar Preparatória nº 014336-
26.2002.8.05.0001, tornando-se imprescindível, em precedência à análise do inconformismo, delinear o escorço fático de 
cada uma delas.
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DA AÇÃO DECLARATÓRIA nº 0116386-28.2005.8.05.0001
Da leitura minuciosa do encarte processual, constata-se, que, em 12.02.1993, os Recorridos protocolaram, na 

Justiça Federal, a Ação Declaratória nº 931302-5 (numeração anterior), requerendo a revisão dos índices de correção 
monetária e saldo devedor, oriundos do supracitado contrato.

Após regular tramitação, o feito foi sentenciado, rejeitando-se os pedidos formulados na inicial (fls.78/90). 
Inconformados, os Autores interpuseram Apelação, pela qual obtiveram o provimento do recurso e, consectariamente, o 
reajuste das prestações pactuadas (fls.176).

Outrossim, em sede de Liquidação da Sentença, o MM. Juiz a quo prolatou decisão terminativa (fls. 357/360), 
extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, objeto de nova irresignação 
junto ao Tribunal ad quem.

Ao julgar o predito Apelo, o Tribunal Regional Federal da 1º Região anulou o decisum hostilizado, declarando, na 
oportunidade, a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a matéria, determinando, ainda, a remessa dos fólios 
à Justiça Estadual (fls.409/413), os quais foram distribuídos, em 14.09.2005, à 17ª Vara Relações de Consumo (antiga 
29ª Vara Cível).

Às fls. 433/438, observa-se que os Acionantes atravessaram petição, requerendo a remessa do feito à 10ª Vara 
Cível (atual 6ª Vara de Consumo), em razão da tramitação, naquele Juízo, da Ação Cautelar Preparatória nº 014336-
26.2002.8.05.0001 e, também, da Ação Anulatória nº 0102102-54.2001.8.05.0001.

Acerca do petitório, decidiu o Magistrado de piso:

“A parte ré nos anuncia a existência de causa conexa em trâmite na 10ª Vara Cível. A competência 
desta Especializada é de caráter absoluto, logo determino a expedição de ofício ao referido 
juízo, solicitando o encaminhamento dos autos nº 14001851233-9, para julgamento em 
conjunto das ações, sob pena de decisões contraditórias. Não há que se falar que o CDC não 
incide na presente lide, haja vista que a celebração do contrato foi anterior a entrada em vigor deste 
Código, pois o contrato foi assinado pelas partes em 26.12.1991 e o CDC entrou em vigor em 
13.03.1991. Salvador, 21.11.2006” (sic. fl.433) (grifamos).

Descumprida a solicitação retro, reiterou-se a expedição de ofício à 10ª Vara Cível (atual 6ª Vara de Consumo), 
a fim de que fossem encaminhados os fólios, para julgamento em conjunto (fls. 461), o que somente foi certificado em 
02.08.2010 (fl.463).

Por fim, em 07.07.2014, a Magistrada primeva proferiu decisão interlocutória, determinando a realização de 
perícia contábil e intimação das partes para apresentar impugnação aos cálculos, sendo este o último ato processual 
(fls.467).

DA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA nº 014336-26.2002.8.05.0001
Em 19.06.1998, os Recorridos ajuizaram Ação Cautelar Preparatória nº 9811785-5 (Processo nº 014336-

26.2002.8.05.0001), postulando a suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia 29.06.1998, até que fosse 
prolatada decisão terminativa na Ação Anulatória de Ato Jurídico (lide principal), a qual seria protocolizada em momento 
ulterior.

Recebido os autos, o MM. Juiz da 5º Vara Federal, sentenciou, indeferindo a petição inicial e, extinguindo o feito, 
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI c/c 801, III, do CPC/73 (fls. 65/68).

Irresignados os Recorridos, interpuseram Apelação (fls.70/75), havendo, no julgamento desta, sido reconhecida, 
de ofício, a incompetência absoluta daquela Justiça para apreciar o feito, determinando-se, assim, a remessa dos fólios à 
Justiça Comum, restando prejudicada a análise do recurso. (fls. 87/90).
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Após regular sorteio, os autos foram encaminhados à 14ª Vara Cível, tendo o Julgador indeferido o pedido liminar 
(fl.97).

Na sequência, os Autores peticionaram (fls. 108), solicitando a remessa do encarte processual à 10ª Vara Cível 
(atual 6ª Vara de Consumo), porquanto tramitava, naquele Juízo, a Ação Anulatória nº 0102102-54.2001.8.05.0001, lide 
principal desta Cautelar, pleito acolhido pelo Juiz singular, a fim de evitar decisões conflitantes (fl.109).

Por fim, foram redistribuídos e apensados ao Processo de nº 0102102-54.2001.8.05.0001 (Ação Anulatória).

DA AÇÃO ANULATÓRIA (0102102-54.2001.8.05.0001)
A presente Ação Anulatória nº 0102102-54.2001.8.05.0001, protocolizada na Justiça Federal, buscava a declaração 

de nulidade do procedimento de execução extrajudicial hipotecário (leilão), realizado em 29.05.1998, no qual o imóvel, 
objeto do contrato, havia sido arrematado por terceiro de boa-fé.

Ás fls.132, proferiu-se decisão monocrática, declinando da competência para julgamento da Demanda, em favor 
da Justiça Estadual, havendo os fólios sido encaminhados e distribuídos, através de sorteio, para a 10ª Vara Cível (atual 6ª 
Vara de Consumo).

Em 29.05.2008, ordenou-se a redistribuição para a 17ª Vara de Relações de Consumo (antiga 29ª Vara Cível), 
na qual tramitava a Ação Declaratória nº 0116386-28.2005.8.05.0001, e, também, o apensamento do encarte processual 
àquela.

Redistribuídos os autos, sobreveio decisão final (10.07.2014), julgando procedente os pedidos formulados na 
exordial, aplicando-se, contudo, a Teoria do Fato Consumado, a fim de manter a realidade fática no estado em que se 
encontrava, salvaguardando o direito dos Autores de reaverem, em ação própria, as perdas e danos suportados.

Ato contínuo, o BANCO BRADESCO S/A interpôs Apelação (fls. 278/282), da qual fui designado Relator.
Passa-se à análise da irresignação.
Inicialmente, insta salientar que o Magistrado da 17ª Vara de Relações de Consumo (antiga 29ª Vara Cível) 

reputou conexas as supracitadas lides, ordenando, assim, a reunião dos feitos, para evitar decisões conflitantes, a teor do 
quanto estatuído pelo art. 105 do CPC/73:

“Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode 
ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, ainda que caracterizada, 
prima facie, a hipótese de conexão, reunindo-se as lides para decisão conjunta, a posterior apreciação, em separado, não 
conduz, automaticamente, à ocorrência de nulidade, como in casu.

Isso porque, cediço que o julgamento simultâneo, trata-se, em verdade, de faculdade do Magistrado e não 
obrigatoriedade, consoante aresto abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA 
A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. 
EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO 
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO 
CONJUNTO.
1. (...) 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão 
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo 
Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a 
intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. 
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão 
não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. (STJ - REsp: 
1366921 PR 2013/0007698-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de 
Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015).
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Acerca do thema decidendum, leciona Humberto Theodoro Júnior1: “O julgamento comum, in 
casu, impõe-se em virtude da conveniência intuitiva de serem decididas de uma só vez, de forma 
harmoniosa e sem o risco de soluções contraditórias, todas as ações conexas. (…)
O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, 
e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de 
ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas diversas ações 
houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso.
É nesse sentido que algumas decisões dos tribunais falam numa certa discricionariedade do juiz 
na deliberação acerca da reunião dos processos conexos. Mas há sempre um limite a essa liberdade 
judicial, pois quando o ponto comum for relevante para o desfecho das diversas causas conexas, 
não se pode afastar da necessidade do julgamento conjunto, já que não se pode correr o risco de 
decisões contraditórias em relação a uma mesma parte.”

Outrossim, ainda que se pondere a inegável relação de identidade das Demandas, oriundas do mesmo contrato 
de financiamento, indubitável que, no momento da redistribuição desta Ação Anulatória, não subsistia o risco de decisões 
conflitantes capazes de justificar a reunião dos feitos, mormente considerando que a Ação Declaratória nº 0116386-
28.2005.8.05.0001 já havia sido sentenciada, encontrando-se, inclusive, em fase de Liquidação de Sentença.

Corroborando tal entendimento, é o Enunciado Sumular nº 235 do STJ:

“Súmula nº 235: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Dessa forma, imperioso o desapensamento da Ação Declaratória nº 0116386-28.2005.8.05.0001, a fim de 
que seja remetida ao Juízo de origem, para regular processamento.

Lado outro, frise-se que o Sistema Financeiro de Habitação foi instituído pelo Governo Federal, através da Lei n° 
4.380/64, objetivando facilitar a aquisição de casa própria, pelas pessoas com parcos recursos.

In hipothesis, o contrato firmado estabeleceu a hipoteca como garantia real, cuja execução poderia ocorrer tanto 
pelo rito preconizado pelo Decreto-Lei nº 70/66, quanto pelo disposto no CPC, havendo o Recorrente optado pelo 
primeiro.

Nesse ponto, importa relevar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE 223.075-1, reconheceu 
a constitucionalidade do procedimento executório extrajudicial, previsto no indigitado Decreto, referente a contratos de 
financiamento de imóvel.

Contudo, tem-se por insubsistente a argumentação do Recorrente, no tocante à licitude do procedimento 
executório sucedido, eis que, à época em que o leilão foi realizado (29.05.1998), já havia sentença favorável aos Apelados, 
determinando a revisão dos valores devidos, no bojo da Ação Declaratória nº 0116386-28.2005.8.05.0001, restando, à 
vista disso, suspensa a mora.

Em suma, cristalino que a instauração do procedimento de execução extrajudicial, ocorreu posteriormente ao 
ajuizamento da Ação Declaratória retro, tendo, inclusive, o imóvel, dado em garantia, sido arrematado em leilão, no dia 
29.06.1998.

A título de ratificação, válida a transcrição da decisão terminativa hostilizada:

“(…) Com efeito, não há inconstitucionalidade no procedimento extrajudicial de execução hipotecária 
escolhido pelo Réu para a satisfação do crédito de dívida hipotecária vencida e não paga.
Entretanto, sopram dos autos que o procedimento extrajudicial de execução hipotecária teve início no 
ano de 1988, enquanto que a Ação Declaratória que objetivava revisar o contrato de financiamento do 
bem hipotecado, já estava em curso desde do ano de 1993, com sentença favorável ao autor transitada 
em julgado desde 1996.
Desta forma, a sentença que acolheu os pedidos do autor e determinou a revisão dos contratos 

1 (in Curso de Direito Processual Civil, 53ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 206).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
377

de financiamento suspendeu os efeitos da mora, a qual autorizaria a satisfação do crédito 
(…)” (sic. fl. 243-v).

Nesse diapasão, embora afirme o descumprimento da aludida obrigação, porquanto os Recorridos teriam deixado 
de efetuar o depósito da quantia consignada, caberia à Instituição Financeira provar a alegada mora, o que não ocorreu. 
Assim, como consequência lógica e inelutável, prevalece a decisão que conferiu às partes o direito de revisar o montante 
devido.

Com efeito, o deferimento da revisão do contrato, automaticamente, suspendeu os efeitos da mora, ante a 
possibilidade de satisfação do crédito, retirando, por conseguinte, a liquidez capaz de ensejar a execução da hipoteca, 
sendo certo que o imóvel não poderia ter sido leiloado.

Não obstante, verifica-se que a sobredita unidade imobiliária foi arrematada por terceiro de boa-fé, há mais de 19 
(dezenove) anos, sendo aplicável, portanto, a Teoria do Fato Consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas 
pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança 
jurídica e da estabilidade das relações sociais.

De tudo quanto asseverado, embora patente a ilegalidade do procedimento executório, como bem pontuado 
pela Juíza sentenciante, deverá ser mantida a situação fática no estado em que se encontra, cabendo, assim, aos Autores, 
reaverem as perdas e danos suportados, em ação própria.

Nesse sentido é o aresto:

ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMENDA 
DA MORA NEGADA - BEM VENDIDO A TERCEIRO, EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - 
FATO CONSUMADO QUE DEVE SER RESPEITADO - RECONHECIMENTO DE QUE 
A EMENDA DA MORA FOI BEM REALIZADA - RESSALVA DE QUE A APELANTE 
PODERÁ DEMANDAR EVENTUAL INDENIZAÇÃO, EM AÇÃO PRÓPRIA. Pela teoria 
do fato consumado, considera-se que o decurso do tempo consolida os fatos jurídicos que devem 
ser respeitados, sob pena de causar ao terceiro desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no 
art. 462 do Código de Processo Civil. - Recurso parcialmente provido. (Apelação 0067075-
47.2009.8.26.0000 TJSP- 30ª Câmara de Direito Privado Relator: Edgard Rosa j. 15/06/2011)

Noutro giro, sobreleve-se, que, com o julgamento da presente Ação Anulatória, resta sem objeto a Ação Cautelar 
Preparatória nº 014336-26.2002.8.05.0001, tendo em vista sua natureza acessória e instrumental.

Isso posto, deve-se consignar que embora a MM. Juíza a quo não tenha se manifestado, expressamente, acerca 
da referida prejudicialidade, não se vislumbra, no ponto, a existência de prejuízo suficiente à declaração de nulidade do 
julgamento da lide principal, nem, tampouco, a necessidade de remessa dos fólios à Instância primeva para prosseguimento 
da Cautelar, mormente considerando que a mesma é absorvida pela decisão de mérito, proferida naquele feito.

Destarte, a ausência da sentença prolatada na Ação Principal, nos autos da Ação Cautelar, trata-se, em verdade, de 
mera irregularidade, bastando, para tanto, que o Juízo de piso proceda à juntada de cópia, determinando, ainda, a baixa 
na distribuição.

Noutra senda, não merece albergamento o pedido de minoração dos sucumbenciais, sendo aplicável ao caso o §3º 
do art. 20 do CPC/73, a seguir transcrito:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado 
funcionar em causa própria.
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de 
vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
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a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para o seu serviço.
§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver 
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários 
serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do 
parágrafo anterior.

Noutra banda, cediço que o arbitramento dos honorários advocatícios não guarda qualquer relação com o valor 
da causa, sendo dela completamente dissociado. Cabe, portanto, ao Julgador, atentando para o critério da equidade e 
valendo-se da razoabilidade, determinar o montante suficiente e adequado à remuneração do patrono que funcionou na 
lide, balizando-se pelos parâmetros estabelecidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do art. 20 do CPC.

De mais a mais, ele deve valer-se da proporcionalidade e da razoabilidade, para determinar montante suficiente 
diante dos serviços prestados.

De relação ao grau de zelo profissional e às atividades efetivamente desenvolvidas pelo Causídico dos Apelados, 
constata-se, da atuação no presente processo, a utilização das medidas judiciais que se encontravam à disposição da defesa 
de seu cliente, justificando a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, determinando, ainda, o desapensamento dos autos do Processo 
nº 0116386-28.2005.8.05.0001, a fim de que sejam remetidos à Primeira Instância, para regular processamento.

Na sequência, determino à Secretaria da Primeira Câmara que colacione cópia desse acórdão aos fólios do 
Processo nº 014336-26.2002.8.05.0001, apensos à presente Ação Anulatória.

Após o trânsito em julgado, remeta-se o caderno processual ao Juízo de origem, objetivando a juntada de 
cópia da sentença, prolatada na Ação Anulatória nº 0102102-54.2001.8.05.0001, à Ação Cautelar Preparatória nº 
014336-26.2002.8.05.0001, procedendo-se à baixa na distribuição.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0400226-05.2012.8.05.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, JULGADO EM 21/02/2017.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE 
USUCAPIÃO. NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL. 
APELADOS DEMONSTRARAM A PROPRIEDADE POR MEIO DE CERTIDÃO 
IMOBILIÁRIA E FORMAL DE PARTILHA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O enunciado nº 237 da Súmula do STF expressa que “O usucapião pode ser argüído em 
defesa”, mas a Apelante não comprovou o atendimento dos requisitos.
2. A Apelante residia com os falecidos genitores dos Apelados, tendo sido tutelada por eles 
durante a sua menoridade. Após a morte do casal, residiu no apartamento controvertido 
de forma gratuita e sem oposição dos Apelados, que, inclusive, pagaram o IPTU e as taxas 
condominiais do imóvel durante todo o período.
3. O de cujus teve a cautela de deixar testamento, no qual procedeu a partilha testamentária 
conforme o art. 2.014, deixando o imóvel controvertido para os Apelados.
4. A Apelante era comodatária do imóvel. Não exerceu posse ad usucapionem. Como 
entende o STJ, “provas dos autos demonstram a existência do contrato de comodato verbal a 
impedir o pretendido reconhecimento da ação de usucapião em favor do recorrente” (STJ - AgInt 
no AREsp 986.482/SP). Os Apelados são proprietários, com base em certidão imobiliária 
e formal de partilha. Foi correta a decisão do juízo a quo de conceder a imissão na posse.
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5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0400226-05.2012.8.05.0001, originário da 7ª 
Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante ELISABETH VINAGRE MAGALHÃES e, 
como Apelados, HERMANE FREDERICO MAGALHÃES REIS 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, nos 
termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 265/269) interposto por ELISABETH VINAGRE MAGALHÃES, contra a 
sentença do juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos da “Ação 
Reivindicatória” ajuizada por HERMANE FREDERICO MAGALHÃES REIS e OUTROS.

No processo, o imóvel controvertido foi o apartamento nº 101 do prédio situado nesta capital, na Rua Otávio 
Barreto, nº 02, Bairro do Bonfim. Os Apelados são irmãos e alegaram ter recebido a propriedade, por meio de sucessão 
hereditária de seu genitor, o Sr. Frederico da Costa Reis. Juntaram certidões imobiliárias do imóvel em nome do genitor 
(fls. 16/17) e formal de partilha (fls. 22 e ss). Afirmaram que a Apelante foi criada por seus pais e passou a residir sozinha 
no imóvel, em que morava com eles, após o óbito do casal. Enquanto perdurou o processo de inventário, lá viveu em 
comodato.

Expedido o formal de partilha, os Apelados, todos idosos, resolveram retomar o imóvel e procederam à notificação 
extrajudicial da Apelante. Tendo ela se recusado a desocupar voluntariamente o apartamento, ingressaram com a presente 
ação para serem imitidos na posse. A Apelante defendeu-se alegando que os pais dos Apelados teriam manifestado 
verbalmente a vontade de que ela ficasse com o imóvel. Ademais, não haveria sido configurado o comodato e ela teria a 
posse durante 11 (onze) anos com animus domini. Em razão de suposta omissão dos Apelados, deveria ser reconhecida, 
como exceção de defesa, a consumação da usucapião especial urbana, prevista no art. 9º do Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001).

Na sentença de fls. 259/263, a Apelante foi condenada a desocupar o imóvel controvertido no prazo de 15 (quinze) 
dias a partir da intimação da sentença, tendo sido fixada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 
descumprimento da medida. A título de danos materiais, foi condenada a pagar aluguéis em valor médio de mercado, a 
partir da data de notificação extrajudicial (27.06.2012) até a efetiva imissão dos Apelados na posse. Consta expressamente 
que o efetivo valor dos aluguéis será apurado em fase de liquidação da sentença.

Irresignada, ELISABETH VINAGRE MAGALHÃES interpôs Recurso de Apelação às fls. 265/269, sem 
preliminares. Reafirmou seus argumentos de defesa e requereu: (a) reforma integral da sentença, para indeferir os pedidos da 
exordial; (b) o acolhimento da exceção de usucapião, assegurando-lhe o domínio do imóvel e (c) reversão da sucumbência. 
Não foi apresentado pedido de revisão parcial sobre nenhum capítulo da sentença.

Regularmente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões em peça única (fls. 272/274), sem preliminares, 
pugnando pela manutenção da sentença. O processo tem tramitação prioritária em razão dos Apelados serem idosos.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso de Apelação, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A 
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Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida em primeiro grau à fl. 260.

II. PROPRIEDADE DOS APELADOS COMPROVADA PELO FORMAL DE PARTILHA
A Apelante alega que os Apelados não teriam comprovado a propriedade do apartamento controvertido (fl. 

266/267). A alegação não encontra o menor lastro probatório nos autos. É incontroverso que a propriedade do imóvel 
era do genitor dos Apelados, como consta na certidão imobiliária de fl. 16 e também admite a Apelante (fl. 266). Os 
Apelados juntaram o formal de partilha (fls. 22 e ss), comprovando que passaram a ser os proprietários do imóvel. Consta 
expressamente no documento que:

“1º) O apartamento de nº 101 ficará para os herdeiros HERMANE FREDERICO MAGALHÃS 
REIS, TÂNIA MARIA REIS PEREIRA e JAIRO FREDERICO MAGALHÃES REIS”
(FL. 25 – Excerto do formal de partilha)

Toda a cadeia sucessória do imóvel encontra-se perfeitamente comprovada. Não há qualquer 
razão para afastar a presunção de propriedade oriunda da escritura pública do imóvel e do formal 
de partilha.
III. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USUCAPIÃO - EXISTÊNCIA DE COMODATO
Inicialmente, esclarece-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado sumular 237, 
dá respaldo à possibilidade de utilização da usucapião como defesa, in verbis: “O usucapião pode 
ser argüído em defesa.”
Ocorre que, em suas razões recursais, a Apelante não conseguiu demonstrar qualquer error in 
judicando na sentença impugnada (fls. 259/263), que apresentou contundente fundamentação 
acerca da conclusão. Todas as provas dos autos evidenciam que a Apelante, que tutelada pelos 
genitores dos Apelantes durante a sua menoridade e ajudada pelo resto da vida, apenas passou a 
residir sozinha no imóvel por ocasião da morte deles, de forma gratuita e sem oposição formal 
dos Apelados. Claramente foi configurado o contrato de comodato verbal, por força do art. 
579 do Código Civil:
Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição 
do objeto.

Sendo comodatária, a Apelante não exercia posse ad usucapionem. Mesmo após a recusa a desocupar o imóvel, 
sua posse também não ensejaria usucapião, por ser caracterizada como injusta, por ser precária (art. 1.200 do CC). O 
entendimento é ratificado pela jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS 
QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E 
POSSE PRECÁRIA -  TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA -  POSSIBILIDADE 
- NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA 
SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO 
DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Hipótese:  A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, 
a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus 
domini.
1.  Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para 
a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo 
previsto em lei.
2.  Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, 
accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.
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3.  No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve 
alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já 
que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo 
comodato, primeiro verbal, depois escrito. Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, 
admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, 
que não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, 
assim permaneceu durante todo o seu exercício.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
06/12/2016, DJe 14/12/2016 – Ementa integral com grifos aditados)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  O Tribunal de origem consigna que as provas dos autos demonstram a existência do 
contrato de comodato verbal a impedir o pretendido reconhecimento da ação de usucapião 
em favor do recorrente. Portanto, a reforma do aresto, neste aspecto, demanda reexame de 
provas, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 986.482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016 - Ementa integral com grifos aditados)

É matéria incontroversa dos autos que os Apelados pagam o IPTU e taxas condominiais do imóvel, o que reforça 
a caracterização do comodato, pelo intuito benéfico. A Apelante foi auxiliada por toda a vida pela família dos Apelados e 
o juízo a quo decidiu com acerto que ela deve desocupar o imóvel.

III. APELANTE NÃO É HERDEIRA DO IMÓVEL – OS APELADOS SÃO HERDEIROS LEGÍTIMOS E 
A PARTILHA TEVE BASE EM TESTAMENTO

As provas dos autos afastam as alegações da Apelante de que os genitores dos Apelados teriam manifestado 
verbalmente a intenção de deixar o imóvel para ela após a sua morte. Ainda que essa intenção, per si, tivesse ocorrido, não 
teria o condão de modificar o resultado do processo. Para influir na sucessão, a vontade deve ser revestida das formalidades 
inerentes ao testamento.

O que torna ainda mais flagrante a falsidade das afirmações recursais é que o genitor dos Apelados deixou 
testamento, no qual fez a partilha de seu acervo hereditário. Por óbvio, sendo seus únicos filhos, os três Apelados são são 
herdeiros legítimos. O de cujus teve a precaução, que infelizmente é rara no país, de formalizar um testamento público 
e incluir uma partilha testamentária abarcando até a legítima. Tal expediente tem por base o art. 2.014 do Código Civil:

Art. 2.014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, 
deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às 
quotas estabelecidas.

O testamento encontra-se às fls. 28/30 dos autos e dispõe que o imóvel controvertido ficará, em condomínio, para 
os Apelados à fl. 29-v. O formal de partilha, conforme trecho anteriormente transcrito, comprova que não houve objeção 
à partilha testamentária.
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IV. CONCLUSÃO
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 Nº0134927-70.2009.8.05.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
ROSITA FALÇÃO DE ALMEIDA MAIA, JULGADO EM 06/06/2017.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 
ARTS. 9º, III E 62, I DA LEI 8.245/91. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.  FALTA DE PAGAMENTO DOS 
ALUGUÉIS.  MORA CARACTERIZADA. CONTRATO COM PRESTAÇÕES 
ANUAIS. COMPROVADO. DENÚNCIA VAZIA. NÃO CARACTERIZADA. 
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. BENFEITORIAS. 
NÃO COMPROVADAS. POSSE VICIADA. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO 
RECONHECIDO.
1. Incabível a anulação do decisum em razão da não apreciação dos embargos de declaração 
aduzidos, porquanto julgados consoante decisão levada aos autos. Ademais, registre-se que 
os aduzidos embargos referem-se ao incidente de impugnação do valor da causa, que, por si 
só, não tem o condão de influenciar o meritum causae, a ponto de obstaculizar o julgamento 
do mesmo.
2. Expressamente estabelecidos aluguéis anuais, sem qualquer comprovação nos autos de 
sua alteração, não há falar em parcelas mensais.
3. Não sendo o caso de denúncia vazia, vez que correspondente à hipótese prevista no 
inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91: “A locação também poderá ser desfeita: III- em 
decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos”, inexiste a obrigação legal 
de notificação premonitória.
4. Consoante se depreende da avença, desde sua pactuação inicial, trata-se de locação, 
“por tempo indeterminado”, não havendo falar em aplicação do § 2º do art. 46 da Lei nº 
8.245/91. Portanto, impertinente, nesta hipótese, a prorrogação de que trata o mencionado 
dispositivo.
5. Mesmo que comprovados os melhoramentos/benfeitorias, de modo a permitir a 
determinação e quantificação do quantum indenizatório, inviável o reconhecimento 
do direito de retenção, porquanto não fundados em posse de boa-fé, nos termos do art. 
1.220 do Código Civil, já que presente a consciência da posse viciada, ante a ausência de 
contraprestação obrigacional e a notificação requerendo a devolução do bem.
Apelo provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0134927-70.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, 
tendo como Apelante Delze Daltro de Castro Ferreira e Apelada Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

 Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões adiante expendidas.
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RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 237/242 da lavra do Juízo da 8ª Vara dos Feitos e Rel. de Cons. Civ. e 
Comerciais da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Despejo, cumulada com Cobrança de Alugueres, movida 
pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em face de Delze Daltro de Castro Ferreira, julgou procedente a demanda, 
decretando a rescisão do contrato de locação e, consequentemente, o despejo da Ré/Apelante, concedendo-lhe o prazo de 
15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (art. 63, § 1º, letra “b”, da Lei 8.245/91), sob pena de evacuação 
compulsória; condenando, ainda, ao pagamento dos alugueres em atraso, a partir de outubro de 2006, até a presente 
data, nos termos do valor mensal existente  no contrato de fls. 86/88, cláusula 3ª, atualizando-se o valor ali mencionado, 
com reajuste informado na cláusula 4ª, abatendo-se o valor depositado às fls. 164, bem como, ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor do débito apurado. Por fim, fixou caução para o caso de ser 
a sentença executada provisoriamente, em 12 (doze) meses do aluguel, atualizado, nos termos dos artigos 63, § 4º e 64 
da Lei de Inquilinato nº 8.245/91.

Embargos de declaração, às fls. 248/250, rejeitados, às fls. 258/259.
Processos apensos nº 0328799-74.2014.8.05.0001 (impugnação ao valor da causa) e nº 0335330-

11.2016.8.05.0001 (juntada da caução determinada em sentença, requerimento de execução provisória, bem como, de 
expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel).

Irresignada, Delze Daltro de Castro Ferreira, interpôs apelo, às fls. 262/275, sustentando, preliminarmente, a 
nulidade do decisum por incorreção em negativa de prestação jurisdicional, vez que, o a quo não apreciou os embargos de 
declaração que opôs no processo em apenso nº 0328799-74.2014.8.05.0001, correspondente a impugnação do valor da 
causa. No mérito, aduz que o magistrado de piso: a)  não apreciou as provas exibidas, decidindo, equivocadamente pela 
purgação da mora, baseando-se em alugueres mensais, quando, em verdade, eram anuais; b) não considerou a inexistência 
de notificação premonitória, nos termos exigidos por Lei, e, portanto, a ausência de um pressuposto de admissibilidade da 
ação; c) ainda que, reconhecendo a validade da notificação emprestada aos autos, não atentou-se à prorrogação contratual, 
ocorrida com a inércia da Apelada,  com o que, fazia-se necessária nova notificação, conforme disposição legal (§ 2º do art. 
46 da Lei nº 8.245/91), o que ensejou a carência da ação; d) não reconheceu a inviabilidade da ação por denúncia vazia; 
e, por fim; e) deixou de analisar seu direito de retenção.

Contrarrazões, às fls.280/285
É o que basta relatar.

VOTO

Examinando os autos, verifico que se trata de ação de despejo ajuizada pela Apelada, por falta de pagamento das 
prestações avençadas pela Apelante

Consoante art. 58, V, da Lei n° 8.245/91, o apelo, nas ações deste jaez, deve ser recebido, apenas, no seu efeito 
devolutivo.

Nesse sentido:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À 
APELAÇÃO. SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. NÃO DEMONSTRADA HIPÓTESE 
DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Recurso de Apelação interposto 
em face de sentença que decidiu a ação de despejo por falta de pagamento deve ser recebido 
apenas no efeito devolutivo, consoante preleciona parágrafo único do art. 58, V, da Lei nº 
8.245/91 e art. 520 caput do CPC. 2. Não vislumbrada situação excepcionalíssima a autorizar 
a atribuição de ambos os efeitos. 3. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo de 
instrumento. (TJ-PE - Agravo de Instrumento AI 3624766. Data de publicação: 05/06/2015)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. AÇÃO 
DE DESPEJO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. 
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A 
APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE JULGOU AÇÃO DE DESPEJO DEVE 
SER RECEBIDA SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 58, INC. V, DA LEI 
Nº 8.245 /91). PRECEDENTES. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. NEGADO 
SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70052356912, Décima Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado 
em 17/12/2012. Data de publicação: 21/01/2013)

Assim, devidamente analisados, encontram-se regularmente preenchidos os pressupostos de admissibilidade, 
motivo pelo qual conheço do recurso, recebendo-o, em seu efeito, apenas, devolutivo.

Preliminarmente, sustenta a Apelante ser cabível a anulação do decisum, vez que o Juízo a quo não apreciou os 
embargos de declaração que opôs no processo em apenso nº 0328799-74.2014.8.05.0001, correspondente a impugnação 
do valor da causa

Sem razão
Indiscutível o livre convencimento que possui o magistrado, ao prolatar suas decisões, desde que fundamentadas. 

De igual sorte, é direito das partes inconformadas recorrerem de tais pronunciamentos.
In casu, torna-se incabível a anulação do decisum em razão da não apreciação dos embargos de Declaração aduzidos, 

porquanto julgados consoante decisão de fls. 26/27, e o não acolhimento dos mesmos, por razões patentes, não induz 
negação à prestação jurisdicional a ensejar nulidade processual, vez que inerente às atribuições conferidas ao julgador. 
Ademais, registre-se que os aduzidos embargos referem-se ao incidente de impugnação do valor da causa, que, por si só, 
não tem o condão de influenciar no meritum causae, a ponto de obstaculizar o julgamento do mesmo.

Ultrapassada a preliminar, passo a análise do mérito.
Aduz a Apelante que o magistrado de piso: a)  não apreciou as provas exibidas, decidindo, equivocadamente pela 

purgação da mora, baseando-se em alugueres mensais, quando, em verdade, eram anuais; b) não considerou a inexistência 
de notificação premonitória, nos termos exigidos por Lei, e, portanto, a ausência de um pressuposto de admissibilidade da 
ação; c) ainda que, reconhecendo a validade da notificação emprestada aos autos, não atentou-se à prorrogação contratual, 
ocorrida com a inércia do Apelado,  com o que, fazia-se necessária nova notificação, conforme disposição legal (§ 2º do art. 
46 da Lei nº 8.245/91), o que ensejou a carência da ação; d) não reconheceu a inviabilidade da ação por denúncia vazia; 
e, por fim, e) deixou de analisar seu direito de retenção.

Compulsando os autos, apercebe-se que o Juízo sentenciante, ao apreciar o comprovante de depósito judicial 
efetivado pela Apelante, às fls. 197 dos autos digitais (164 dos autos físicos), no valor de R$ 2.639,15 (dois mil seiscentos 
e trinta e nove reais e quinze centavos), bem como o demonstrativo dos aluguéis vencidos, às fls. 154 dos autos digitais (fls. 
124 dos autos físicos), o qual discrimina seis parcelas, referentes a datas de vencimento: 30 de janeiro de 2006, de 2007, 
de 2008, de 2009 de cada ano, entendeu de forma equivocada, como se atinentes a parcelas mensais, ao revés de parcelas 
anuais, consoante estipulado no instrumento contratual avençado. Não se atentou a Julgadora que o contrato celebrado 
entre as partes, às fls. 155/157 dos autos digitais (fls. 86/88 dos autos físicos), obriga a Apelante ao pagamento de aluguéis 
anuais, condenando-a, pois, equivocadamente ao pagamento mensal, do valor consignado.

Dispôs: “condeno ainda ao pagamento dos alugueres em atraso, a partir de outubro de 2006, até a presente data nos 
termos do valor mensal existente no contrato de fls. 86/88, cláusula 3°, atualizando-se o valor ali mencionado, com 
reajuste informado na cláusula 4ª, abatendo-se o valor depositado às fls. 164” não obstante, a pactuação tenha se dado 
expressamente de maneira anual.

Destarte, por estar expressamente consignado aluguéis anuais, sem qualquer comprovação nos autos de sua 
alteração, não há falar em parcelas mensais.
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De modo diverso, ao revés do que sustenta a Apelante, não é o caso de denúncia vazia, vez que corresponde a 
hipótese prevista no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91 “A locação também poderá ser desfeita: III- em decorrência 
da falta de pagamento do aluguel e demais encargos”, de sorte que, inexiste a obrigação legal de notificação premonitória.

Conforme Julgado desse Egrégio:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO 
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. 
MORA EX RE. CONSTITUIÇÃO COM O INADIMPLEMENTO NO VENCIMENTO 
DA OBRIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO 
PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A PRODUZIR. INÉRCIA DA PARTE. NULIDADE 
NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÕES FÁTICAS. 
PREJUÍZO QUE SE IMPUTA À PARTE QUE SE QUEDOU INERTE NO MOMENTO 
OPORTUNO. SENTENÇA FUNDAMENTADA COM BASE NO ÔNUS PROBATÓRIO. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação positivada no contrato de locação, por força das próprias cláusulas contratuais, 
possui termo preestabelecido, apto a constituir em mora o devedor quando inadimplida no seu 
advento, na forma do art. 397 do CC. Trata-se de mora ex re, não havendo que se exigir 
notificação premonitória do devedor como condição para o ajuizamento de ação de despejo 
fundada em falta de pagamento.
2. Não há falar em nulidade processual e cerceamento do direito de defesa. O juízo de piso 
proferiu o despacho determinando a intimação das partes para informarem possível interesse em 
transigir, bem como para especificarem se possuíam provas a produzir, advertindo, inclusive, que, 
na ausência de manifestação, seria procedido ao julgamento do feito. Quedando-se inerte a parte 
acionada no prazo designado, tendo incidido em preclusão temporal do intento probatório, não 
se vislumbra desacerto na conduta do juízo em sentenciar o feito, mormente diante da expressa 
rejeição, pelo acionante, da proposta conciliatória lançada pelo acionado em sua contestação.
3. Também não se vislumbra contradição no bojo da sentença apelada, nem desvinculação entre 
os seus fundamentos e a causa de pedir alinhavada na petição inicial, mormente porquanto, no 
que toca as alegações fáticas levantadas pelo réu e repisadas em seu apelo, o feito foi decidido 
com base no ônus probatório atribuído às partes, tendo o juízo de piso entendido pela falta 
de comprovação acerca da suposta recusa de recebimento do pagamento dos aluguéis e da 
alegada atribuição do locador de pagamento dos encargos contratuais, bem como por afastar a 
impugnação ao valor do aluguel cobrado, com espeque no reajuste anual revisto em cláusula do 
contrato.
Recurso conhecido e não provido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0372807-
73.2013.8.05.0001, Relator(a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado 
em: 08/04/2016)

 Aponte-se, ainda, que não é o caso de locação por tempo determinado. Desde sua pactuação inicial, consoante 
depreende-se da avença, trata-se de locação,“por tempo indeterminado”, não havendo falar, no caso em tela, ao revés do 
que sustenta o Apelante, em aplicação do § 2º do art. 46 da Lei nº 8.245/91, porquanto impertinente, nesta hipótese, a 
prorrogação de que trata mencionado dispositivo.

 Concernente às alegadas benfeitorias realizadas, também, não assiste razão à parte Apelante, vez que não 
devidamente comprovados os melhoramentos, de modo a permitir a determinação e quantificação do quantum, e, 
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mesmo que provados, inviável o reconhecimento do direito de retenção, porquanto não fundados em posse de boa-fé, nos 
termos do art. 1.220 do Código Civil, já que presente a consciência da posse viciada, ante a ausência de contraprestação 
obrigacional e a notificação requerendo a devolução do bem.

 Ex positis, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, apenas, para 
determinar o pagamento dos alugueres em atraso, a partir de outubro de 2006, até a presente data, nos termos do valor 
anual existente no contrato avençado - cláusula 3ª, atualizando-se o valor ali mencionado, com reajuste informado na 
cláusula 4ª, mantendo-se a sentença, nos seus demais aspectos.

 Considerando que o Autor/Apelado decaiu em parte mínima do pedido, mantenho a condenação da Ré/Apelante 
ao pagamento integral das despesas de sucumbência, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC/15.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0147846-28.2008.8.05.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DES.
LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, JULGADO EM 20/03/2017.

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 
DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL COM PRAZO INDETERMINADO. EXTINÇÃO 
DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTELECÇÃO DOS 
ARTS. 267, VI, DO CPC/73 E ART. 11, I, DA LEI 8.245/91. RECURSO DO AUTOR 
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0147846-28.2008.8.05.0001, oriundos da Comarca 
de Salvador, em que figuram como Recorrente ARMANDO JOSÉ QUINTAS DURAN FILHO e Recorrido o ESPÓLIO 
DE ARMANDO JOSÉ QUINTAS DURAN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade 
de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível, em face da sentença prolatada na Ação de Despejo n° 0147846-28.2008.8.05.0001, 
aforada por ARMANDO JOSÉ QUINTAS DURAN FILHO contra o ESPÓLIO DE ARMANDO JOSÉ QUINTAS 
DURAN, REP. POR JOSELITO MENEZES QUINTAS DURAN, perante a 10ª Vara de Relações de Consumo da 
Comarca de Salvador, na qual pleiteou o despejo por denúncia de locação residencial, com prazo indeterminado.

Destaca-se a decisão do Juiz sentenciante:

“(...) Na conformidade do acima exposto, com fundamentação sucinta autorizada pelo art. 459 
do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, sem análise do mérito, fulcrada no art. 267, VI, do 
Código de Processo Civil. (…)”

O Autor alegou ter celebrado contrato de locação do imóvel residencial de sua propriedade com seu genitor, 
Armando José Quintas Duran, bem situado no bairro da Vitória, nº 2.022, Edifício Marte, Av. Sete de Setembro, nesta 
Capital, e que com o falecimento do Locatário, não teve mais interesse em dar continuidade ao referido contrato.

Aduziu que, após o óbito, seu irmão e Inventariante, Joselito Menezes Quintas Duran, sub-rogou-se nos direitos 
e obrigações, não desocupando voluntariamente o imóvel.
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Devidamente citado (fl. 33/34), o Inventariante apresentou contestação (35/56) arguindo, preliminarmente, a 
ilegitimidade passiva, a dupla litispendência e a consequente impossibilidade jurídica do pedido.

 Alegou não ser o Espólio parte legítima para ser demanda na Ação, posto que a locação do imóvel fora avençada 
em relação à pessoa física de Armando José Quintas Duran.

Informou que foi movida contra si Ação de Reintegração de Posse do mesmo imóvel e outra Ação de Despejo, ante 
o Espólio de seu pai, tombada sob nº 1025436-0/2006.

Ressaltou que o contrato de locação, supostamente celebrado entre as partes (fl. 16), é manifestamente falso e foi 
objeto de incidente de falsidade documental na Ação de Reintegração de Posse já mencionada, situação também arguida 
na presente demanda (fl. 301/305).

Pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, por inexistir relação jurídica entre o Espólio e o locador, 
e por mostrar-se juridicamente impossível o exame dos aspectos meritórios da presente lide.

Apresentou-se réplica (fls. 310/323) e a peça conferiu destaque ao direito constitucional da propriedade, ao 
significado do Espólio, à inexistência de litispendência, à litigância de má-fé e à urgência do Autor em reaver o imóvel 
locado.

Às fls. 355, Armando José Quintas Duran Neto requereu sua habilitação nos autos, acostando certidão lavrada 
pelo 8º Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Fortaleza-Ceará, cujo teor noticiava a existência do Inventário de 
Armando José Quintas Duran Filho.

Designada audiência de conciliação para 15/12/2009 (fl. 359), não consta dos fólios ata comprobatória da 
realização da referida assentada.

Debruçando-se sobre os fatos e as provas coligidas no caderno processual, o Juiz sentenciante não acolheu o 
pedido do Autor, indeferiu a habilitação do Espólio de Armando José Quintas Duran Filho e julgou extinto o feito, sem 
análise do mérito, com fulcro nos arts. 267, VI, e 459 do CPC/73.

Inconformado, o Apelante recorreu a esta Instância, pugnando pelo provimento do recurso e a consequente 
reforma integral da sentença prolatada.

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (fls. 387/391), requerendo o não conhecimento da irresignação 
por intempestividade e o seu improvimento.

É o relatório. Decido.

VOTO

Exsurge dos autos a tempestividade do Apelo e o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Ab initio, frise-se que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a 

qual, sobrevindo lei processual, os ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, 
porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada, consoante preconiza o art. 14 do novo CPC 
(2015).

Ademais, cumpre esclarecer que o recurso fora interposto sob a égide da Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e 
o julgamento ocorrerá já na vigência da Lei nº.13.105, de 16 de março de 2015, o que, contudo, não acarretará qualquer 
mudança substancial, pois a situação jurídica consolidou-se na vigência daquele Código, aplicando-se, in casu, o quanto 
ali estatuído.

Conforme já relatado, insurge-se o Recorrente contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara de 
Relações de Consumo, que reconheceu a ilegitimidade do Espólio para figurar no polo passivo da presente demanda, ao 
entendimento de que a Ação deveria ter sido proposta, diretamente, contra a pessoa física de Joselito Menezes Quintas 
Duran, morador do imóvel.

Para melhor compreensão da matéria sub judice, faz-se necessário, inicialmente, esclarecer algumas questões de 
ordem fática, expostas pelo Recorrido e pelo Recorrente:
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a) o contrato de locação acostado aos autos (fls. 16 e 305) é considerado falso pelo Apelado, em virtude de ter sido 
supostamente reconhecida a firma em 24/06/2003, na cidade de Paramoti-CE, data comemorativa do São João e feriado 
nas cidades do Nordeste;

b) afirma, ainda, o Apelado que a assinatura constante do contrato não corresponde à do falecido Armando José 
Quintas Duran, inexistindo razão para o “de cujus”, residindo em Salvador e alugando imóvel na mesma cidade, ter a firma 
reconhecida em outro Estado;

c) informa que o Apelante já ingressou com as Ações de Reintegração de Posse (Processo nº 1722392-3/2007) e 
Despejo (Processo nº 1025436-0/2006), tendo como mesmo objeto de litígio o imóvel;

d) o Apelante, por sua vez, afirma que o contestante não tem legitimidade para questionar a validade do contrato 
de locação, vez que não é parte (fl. 319);

e) o Recorrente alega ter manejado outra Ação de Despejo contra seu genitor (Processo nº 1025436-0/2006, que 
tramitou na 19ª Vara Cível de Salvador), mas que pediu desistência da lide, por achar que, com a morte de seu pai, iria 
ter, novamente, a posse do imóvel em questão.

f ) com a morte do locador, seu filho Armando José Quintas Neto requereu habilitação, negada pelo Juiz de 1º 
grau, posto que não juntou certidão de óbito do falecido.

Como é cediço, com o falecimento do locatário, os sucessores respondem por eventuais débitos existentes até 
o óbito. Após tal data, responde pelo aluguel e demais obrigações, o herdeiro ocupante do imóvel, pois se sub-roga no 
contrato de locação, assumindo o lugar do locatário anterior.

Isso é o que preceitua o artigo 11, inciso I, da Lei 8.245/91, in verbis:
Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações:
I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os 

herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus, desde que residentes no imóvel;
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA.  
MORTE DO LOCATÁRIO. PARTE LEGÍTIMA. Com a morte do locatário, responde a 
sucessão pelo débito existente até a data do óbito. Após esta data, responde pelo aluguel o ocupante 
do imóvel, que subroga-se no contrato de locação, assumindo o lugar do locatário anterior. Para 
tanto, deve ser observada a ordem prevista no artigo 11, inciso I, da lei 8.245/91. No caso dos 
autos, a companheira se manteve na posse do imóvel após a morte do mesmo, por isso, deverá 
responder pelos locatícios. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 
(Agravo de Instrumento Nº 70066224676, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 26/10/2015)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA 
DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. Na espécie, o espólio do falecido locatário 
não responde por dívida inexistente à data de sua morte, ainda que advinda da sub-rogação prevista 
no inciso I do art. 11 da Lei n.º 8.245/91. De ofício, extinguiram o processo e julgaram prejudicado 
o apelo.” (Apelação Cível Nº 70039398946, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 15/12/2010)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE 
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS 
DA LOCAÇÃO. IMÓVEL DESOCUPADO NO CURSO DA LIDE. PREJUDICADO 
O DESPEJO. FALECIMENTO DO LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
ESPÓLIO. NECESSIDADE. SUCESSÃO.INTELECÇÃO DO ART. 11, INC. I, DA LEI 
Nº 8.245 /91.APELO DA AUTORA IMPROVIDO (grifo nosso). Levando-se em conta que o 
locatário faleceu e o imóvel prosseguiu ocupado por sua nora e neto, não era o caso de habilitação 
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de herdeiros ou sucessores, mas, sim, de mera continuidade da relação locatícia, porquanto o 
contrato ostenta natureza “intuitu familiae”. Sendo assim, a ação deveria ser dirigida em face 
dos sucessores e não do Espólio. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA 
DE ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. FIADORES. RESPONSABILIDADE. 
EXTINÇÃO EM RAZÃO DO ÓBITO. (TJ-SP - Apelação APL 990093153890 SP (TJ-SP) - 
Data de publicação: 16/03/2010)

Ex positis, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se incólume a sentença hostilizada, que extinguiu 
o processo sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva.

W
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003258-74.2011.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 13/06/2017.

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. 
PREJUDICADO O PLEITO DE DESPEJO, FACE À DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ENCARGOS DA 
LOCAÇÃO E DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO DO FIADOR INTEMPESTIVA. 
CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. 
MATÉRIA DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO. MAGISTRADO 
DETENTOR DAS PROVAS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONFISSÃO DO 
DÉBITO PELO LOCATÁRIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS 
ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA NA 
APELAÇÃO E NÃO VENTILADA NA DEFESA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO 
ÚNICO E ESPECÍFICO DE JUS RETENTIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 
ESCRITA DA LOCADORA (CLÁUSULA 8ª DO TRATADO). INEXISTÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.
1. A preliminar de cerceamento do direito de defesa, face a decretação de revelia, em razão 
da intempestividade da contestação do fiador não prospera, uma vez que extemporânea.
2. Por outro lado, não se pode olvidar que em se tratando de matéria de mérito unicamente 
de direito, o julgamento antecipado não constitui cerceamento de defesa, cabendo ao 
magistrado determinar a produção das provas que entendem necessárias á instrução do 
feito, assim como indeferir as diligências que entendem inúteis ou protelatórias para o 
deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73, vigente à época do julgamento 
(correlato art. 370, do Códex novo). Prefacial que se rejeita.
3. No mérito, sabe-se que, nas relações locatícias, a obrigação do fiador prorroga-se até a 
entrega das chaves do imóvel, ou nas circunstâncias previstas no art. 12, §2º e no art. 40, 
inciso X, ambos, da Lei nº. 8.245/91 com as alterações introduzidas pela Lei nº. 12.112/09, 
hipóteses distintas dos autos.
4. Já em relação ao pagamento do IPTU, o referido imposto trata-se de um acessório 
locatício, cabendo o seu adimplemento pelo locatário e fiador, principal pagador, nos 
termos da cláusula 14ª do contrato.
5. Da leitura minuciosa do caderno processual, denota-se que a locatária requereu, em sua 
contestação de fls. 34/39, apenas o direito de retenção (jus retentio – fl. 39), das benfeitorias 
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e melhorias realizadas no imóvel, objeto da locação. Ademais, sabe-se que questões não 
ventiladas no momento oportuno (defesa) restam definitivamente suplantadas pela 
preclusão, não sendo lícito à apelante, pois, suscitá-las em grau de recurso.
6. Saliente-se, ainda, como muito bem colocado pelo douto magistrado de piso, na decisão 
objetada, que o contrato, em sua cláusula 8ª estabelece que as modificações e benfeitorias 
para serem realizadas no imóvel sub oculis, dependeriam de autorização escrita da locadora, 
o que de fato não ocorreu.
7. Quanto ao prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais, sabe-
se que este não se deve limitar à simples menção de uma determinada disposição de Lei ou 
da Constituição, mas depende da existência de prévia controvérsia sobre a questão.
8. APELOS IMPROVIDOS. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores 
integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em 
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA suscitadas pelos apelantes e no 
mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima 
Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações, de fls. 120/125 e 139/150, interpostos por Luis Sebastião Peixoto Paixão 
e Associação Galpão de Arte, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de 
Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Fera de Santana, que julgou prejudicado o pedido de despejo, 
em face da desocupação voluntária do imóvel, objeto do litígio, de propriedade de Maria Felismina da Silva Assis, bem 
como reconheceu o pedido de cobrança dos alugueres inadimplidos pelos réus, rescindindo, por conseguinte, o contrato 
locatício firmado entre os litigantes.

Inconformado, o fiador, segundo acionado, interpôs o recurso sob análise, de fls. 120/125, arguindo em preliminar 
a nulidade do julgado por cerceamento do seu direito de defesa, em razão da decretação da sua revelia, e no mérito alegou 
que o contrato encontra-se vencido, não podendo ser prorrogadas as suas obrigações como fiador.

Disse, ainda, que a apelada não fez prova dos pagamentos referentes ao IPTU, razão pela qual não teria legitimidade, 
para em nome do credor – Município de Feira de Santana –, efetuar a cobrança dos mencionados tributos.

A empresa acionada, de seu turno, manejou o apelo de fls. 139/150, alegando, em preliminar o cerceamento do 
direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide e a impossibilidade da não produção de prova pericial e depoimento 
pessoal das partes; e, no mérito, o direito à compensação em razão das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no 
indigitado imóvel. Prequestionou, ainda, a matéria.

Devidamente intimada para responder aos recursos, a parte acionante apresentou a resposta, avistáveis às fls. 
132/137, apenas ao primeiro apelo, refutando as alegações do ex adverso, quedando-se inerte, em relação ao segundo 
recurso, consoante atesta a certidão de fl. 153.

Os autos foram remetidos a esta Instância Superior e, distribuídos à 2ª Câmara Cível, coube-me, por sorteio, o 
encargo de Relatora.

Este é o relatório que encaminho à Secretaria da Segunda Câmara Cível, para oportuna inclusão em pauta de 
julgamento, nos termos dos artigos 931, caput e 934, caput, ambos do CPC/15.
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VOTO

Tratam-se de apelações simultaneamente interpostas pelos réus, em sede de ação de despejo por falta de pagamento 
c/c cobrança de alugueres e acessórios locatícios, contra sentença que julgou prejudicado o pedido desalijatório, face à 
desocupação voluntária do imóvel, assim como reconheceu o pleito autoral, para condenar os apelantes ao pagamento dos 
alugueres e acessórios inadimplidos, rescindindo, consequentemente, a avença firmada entre as partes.

Com o escopo de evitar a análise do meritum causae, sustentam, os recorrentes, em preliminares, a nulidade da 
sentença, face ao cerceamento do direito de defesa.

A proemial de cerceamento do direito de defesa, face a decretação de revelia, em razão da intempestividade da 
contestação do fiador não prospera, na medida que fora apresentada extemporaneamente.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o mandado de citação dos réus foram acostados aos autos em 
02/06/2011, fl. 27-v, tendo sido citado apenas o segundo acionado/fiador, consoante certidão de fl. 28-v.

Mais adiante, a primeira demandada/locatária, compareceu espontaneamente aos autos, apresentando sua 
contestação, cuja juntada ocorrera em 06/09/2011, iniciando-se, assim, a contagem do prazo para apresentação de defesa 
do fiador, nos termos do art. 241, III, do CPC/73, vigente á época, correlato art. 231, §1º, do novo Códex.

Pois bem. O segundo demandado, apenas veio ao processo em 14/12/12, quando da juntada do instrumento 
procuratório de fls. 97/98, requerendo vistas dos autos fora de cartório, cuja defesa somente fora protocolizada em 
28/01/2013, fl. 103.

Assim, cristalina é a intempestividade da contestação de fls. 103/106, sendo, portanto, inabalável a decisão 
objurgada que decretou a revelia do apelante, pelo que afasto a preambular suscitada.

Evidencia-se o inconformismo da locatária, ora apelante, de que houve cerceamento do seu direito de defesa, em 
razão do magistrado a quo, ter procedido o julgamento antecipado da lide, deixando de acolher seus pedidos de produção 
de prova pericial e tomada do depoimento pessoal das partes.

Passando ao exame do recurso, percebo que não assiste razão a apelante, na medida que constato que os documentos 
residentes nos autos, de fls. 10/15; 19-a/19-o e 73, foram suficientes para o convencimento pleno e imutável do juiz 
primevo.

Lado outro, não se pode olvidar que em se tratando de matéria de mérito unicamente de direito, o julgamento 
antecipado não constitui cerceamento de defesa.

Nesse sentido é o entendimento dos nossos Tribunais e do STJ, sic:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO JUSTIFICADA. 
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. 
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento 
da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 
substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por 
se tratar de matéria eminentemente de direito.
2. O cerceamento de defesa fica afastado, ainda, quando a parte interessada não cumpre 
despacho que determinou a especificação das provas e tampouco traz elementos que justifiquem 
o requerimento de produção probatória.
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, para o fim de se 
concluir que a parte interessada justificou a produção da prova oral pleiteada, e que essa seria 
imprescindível ao julgamento da causa, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
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4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 593.721/SP, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

APELAÇÃO CIVIL - DESPEJO - COBRANÇA DE ALUGUERES - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio do livre convencimento motivado do Juiz, insculpido no art. 131 do CPC, 
concede ao magistrado soberania diante da análise das provas contidas nos autos, devendo decidir 
de acordo com o seu convencimento, competindo-lhe, ainda, indeferir as diligências que reputar 
inúteis ou meramente protelatórias.
2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação, frise-se que o fato de a fundamentação 
do julgado não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. O 
magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988, motivos esses não necessariamente precisam reportar-se ou estar 
amparados nos argumentos ventilados pelos demandantes.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF - APC: 20120710307293, Relator: SILVA LEMOS, 
Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 
07/03/2016. Pág.: 457) [g.n.]

Há que se perquirir, ainda, que cabe ao magistrado determinar a produção das provas que entendem necessárias á 
instrução do feito, assim como indeferir as diligências que entendem inúteis ou protelatórias para o deslindo do processo, 
nos termos do art. 130 do CPC derrogado, vigorante à época do julgamento (correlato art. 370, do NCPC).

A Corte Cidadã e os Tribunais Pátrios também comungam da mesma opinião, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme de que 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 o 
seu entendimento (AgRg no REsp. 775.349/MS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 6.2.2006).
2. Apurar se a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da 
controvérsia, de modo a se permitir ou não o julgamento antecipado da lide, é questão que exige 
o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula 7/
STJ.
3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1260948 PR 2009/0241945-5, Relator: 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2010, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2010) [g.n.]

APELAÇÃO CIVIL - DESPEJO - COBRANÇA DE ALUGUERES - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio do livre convencimento motivado do Juiz, insculpido no art. 131 do CPC, 
concede ao magistrado soberania diante da análise das provas contidas nos autos, devendo decidir 
de acordo com o seu convencimento, competindo-lhe, ainda, indeferir as diligências que reputar 
inúteis ou meramente protelatórias.
 2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação, frise-se que o fato de a fundamentação 
do julgado não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. O 
magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IV, da 
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Constituição Federal de 1988, motivos esses não necessariamente precisam reportar-se ou estar 
amparados nos argumentos ventilados pelos demandantes.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF - APC: 20120710307293, Relator: SILVA LEMOS, 
Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 
07/03/2016. Pág.: 457) [g.n.]

Desta forma, não se encontra configurado o cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado 
da lide se o juiz formou seu convencimento diante das provas constantes dos autos, mostrando-se desnecessária a instrução 
processual, por tratar-se de matéria de direito, assim como a confissão da locatária da existência dos referidos débitos, fl. 
73, pelo que rejeito a prefacial ventilada.

No mérito, sabe-se que, nas relações locatícias, a obrigação do fiador prorroga-se até a entrega das chaves do 
imóvel, ou nas circunstâncias previstas no art. 12, §2º e no art. 40, inciso X, ambos, da Lei nº. 8.245/91 com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 12.112/09, hipóteses distintas dos autos, vejamos:

“Art. 12 – Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união 
estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro 
que permanecer no imóvel.
[..]
§ 2º O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias 
contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos 
efeitos da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Redação dada 
pela Lei n.º 11.112, de 09.12.2009)”

“Art. 40 - O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, 
nos seguintes casos:
I - morte do fiador;
II - ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas 
judicialmente; (Redação dada pela Lei n.º 11.112, de 09.12.2009)
III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem 
comunicação ao locador;
IV - exoneração do fiador;
V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo;
VI - desaparecimento dos bens móveis;
VII - desapropriação ou alienação do imóvel.
VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; (Incluído pela Lei n.º 
11.112, de 09.12.2009)
IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta 
Lei. (Incluído pela Lei n.º 11.112, de 09.12.2009)
X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo 
fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, 
durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Redação dada pela Lei n.º 
11.112, de 09.12.2009)”. [grifos e supressão não originais]

O recurso vocifera em relação ao pagamento do IPTU, que no entender do fiador, a apelada não possui 
legitimidade, para efetuar em nome do Município, a cobrança tais valores, assim como não consta dos autos qualquer 
indicio de pagamento a este título.
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O referido imposto trata-se de um acessório locatício, cabendo o seu adimplemento pela locatária e fiador, 
principal pagador, nos termos da cláusula 14ª do contrato. Desta forma, correta a decisão objurgada, que condenou os 
réus ao pagamento dos alugueres e acessórios da locação, pelo que não merecendo censura.

A locatária, por sua vez, em sua insurgência recursal, alega ter direito a indenização pelas benfeitorias e melhorias 
realizadas no imóvel sub oculis, requerendo, desta forma, a compensação do seu crédito, no importe de R$ 90.000,00, com 
os valores inadimplidos, atinentes aos encargos da locação.

Após a leitura minuciosa do caderno processual, denota-se que a locatária, ora apelante, requereu, em sua 
contestação de fls. 34/39, apenas o direito de retenção (jus retentio – fl. 39), das benfeitorias e melhorias realizadas no 
imóvel, objeto da locação.

Outrotanto, sabe-se que questões não ventiladas no momento oportuno (defesa) restam definitivamente 
suplantadas pela preclusão, não sendo lícito à apelante, pois, suscitá-las em grau de recurso.

O STJ e os nossos Tribunais, em casos análogos, já firmaram entendimento nesse sentido, ex vi:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.  1.  CONEXÃO. INOVAÇÃO 
RECURSAL.  PRECLUSÃO.  2.  COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS 
DO DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. 
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO.  ÓBICE DA SÚMULA N. 283/
STF. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Trata-se de inovação recursal a alegação de conexão no presente agravo regimental, o que é 
vedado por esta Corte devido à preclusão consumativa.
2.  A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no   caso, demanda a análise do 
conjunto fático-probatório do processo, providência vedada pelo enunciado n. 7/STJ.
3.  O Tribunal de origem concluiu que a pretensão da autora em receber valores sem qualquer 
contraprestação viola o princípio da boa-fé contratual. Neste sentido, como esse fundamento é 
suficiente por si só para manter a conclusão do julgado, o qual não foi atacado de forma específica 
nas razões do recurso especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal 
Federal, por aplicação analógica.
4.  Em face da ausência de qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão 
agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente 
recurso.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 847.661/RJ, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 
06/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. BENFEITORIAS 
ÚTEIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. NÃO 
COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS REALIZADOS PARA O EXERCÍCIO ATIVIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. MOMENTO 
OPORTUNO. CONTESTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO 
IMPROVIDO.
1. No que tange ao pedido de indenização pelas benfeitorias úteis supostamente realizadas no 
imóvel locado, trata-se de inovação no pedido formulado na inicial, o que não se pode admitir 
em sede recursal, dada a preclusão temporal da matéria.
2. Para que o locatário faça jus à indenização por benfeitorias realizadas com o intuito de conservar 
o imóvel ou evitar a sua deterioração (benfeitorias necessárias, conforme dispõe o art. 96, § 3º, 
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do Código Civil), é preciso que as mesmas sejam devidamente comprovadas e especificadas. 
Contudo, o locatário/apelante sequer descreveu as benfeitorias pretendidas, muito menos o custo 
estimado de eventuais benefícios necessários supostamente agregados ao bem locado.
3. Segundo a iterativa e remansosa jurisprudência emanada do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado nas relações locatícias, pois 
estas possuem lei própria que as regule, além do que falta-lhes os elementos caraterizadores da 
relação consumerista elencados nos arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.072/90.
4. Quanto à pretensão de exercer o direito de retenção do bem, também, não deve prosperar, eis 
que se tratar de matéria preclusa, já que o apelante sequer questionou a possibilidade de exercício 
desse direito na contestação. O direito de retenção do bem imóvel em sede de ação de despejo, só 
pode ser alegado até a contestação, não cabendo arguí-lo em momento posterior, muito menos 
em sede recursal pela primeira vez.
5. Para a caracterização da má-fé da recorrida seria necessário restar consubstanciada a intenção 
malévola de prejudicar a apelante, inferida a partir das circunstâncias fáticas existentes nos autos. 
Todavia, este desígnio não restou configurada na presente lide, devendo, por conseguinte, ser 
afastada a caracterização da má-fé argüida pela apelante.
6. Recurso improvido. (TJ-PI - AC: 200800010010697 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira 
Rehem, Data de Julgamento: 09/09/2008, 3a. Câmara Especializada Cível)

Há que ser ressaltado, ainda, que tal pleito fora formulado apenas nos embargos à execução, cujo caderno 
processual encontra-se em apenso (processo nº. 0001295-60.2013.805.0080), tendo a referida decisão transitado em 
julgado, consoante certidão de fl. 124 daqueles autos, tendo o nobre magistrado de piso acolhido em parte o pedido, tão 
somente para chamar “o feito à ordem, para anular todos os atos processuais praticados a partir da fl. 94”, (fl. 115).

Saliente-se, ademais, que, como muito bem colocado pelo douto a quo, na decisão objetada, o contrato firmado 
entre os litigantes, em sua cláusula 8ª é cristalino ao afiançar que as modificações e benfeitorias para serem realizadas no 
imóvel sub oculis, dependeriam de autorização escrita da locadora, o que de fato não ocorreu, sic:

“CLÁUSULA 8ª – (DAS MODIFICAÇÕES NO IMÓVEL): Obriga-se a LOCATÁRIA a 
satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa e a não fazer modificações 
ou transformações no imóvel, sem a prévia autorização escrita da LOCADORA;” [g.n.]

O Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, assim já sedimentou seu entendimento, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO 
INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO 
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS 
DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ 
CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter 
infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do 
princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 
Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 
7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-
ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).
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2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em 
sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 
incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. 
Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI 
n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.
4. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, 
da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 
2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 
01.02.11.
5. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento 
do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem 
constitucional.
7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA 
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - BENFEITORIAS - 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL. O magistrado é o destinatário 
da prova, devendo guardar adstrição ao seu livre convencimento, competindo-lhe determinar as 
provas úteis à instrução do feito, até mesmo ex officio, afastando as diligências que entender inúteis 
ou meramente protelatórias, sem que, com isso, incorra em cerceamento de defesa. Passando a 
locação comercial a viger por prazo indeterminado, e sendo o locatário notificado previamente da 
intenção de se ver rescindido o contrato, procede o pedido judicial de despejo por denúncia vazia. 
Tratando-se de direito dispositivo, e não de ordem pública, o direito à indenização só prevalece 
se as partes não dispuserem expressamente em contrário”.
8. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 665330 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de 
Julgamento: 21/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-175 DIVULG 04-09-2012 PUBLIC 05-09-2012)

Assim, tornar-se-ia relevante para o deferimento do pedido de compensação dos valores correspondentes às 
benfeitorias realizadas pela apelante, a demonstração da autorização escrita por parte da apelada.

Desta forma, não merece retoque a sentença invectivada também neste ponto.
Por fim, houve o prequestionamento dos dispositivos legais objetivando a interposição de recurso à Superior 

Instância. Ocorre que o julgador, assim como o Órgão Colegiado, não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos 
de Lei invocados pelas partes, mas sim analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ e dos Tribunais Pátrios, sic:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DO 
REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Explicitada a razão pela qual não houve preclusão para se alegar a realização de acordo 
administrativo, inexiste violação do artigo 535 do CPC.
2. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos 
levantados pelas partes, pois pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de 
fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.
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3. A ausência de debate pelo Tribunal de origem quanto à coisa julgada impede o conhecimento 
do recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. Não há contradição em se afastar a alegada violação do artigo 535 do CPC e, ao mesmo tempo, 
não se conhecer do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão 
recorrido esteja adequadamente fundamentado. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1180814/RS, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
PURGA DA MORA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO.
I. O depósito para a purga da mora deve englobar as parcelas vencidas até a data do depósito, 
acrescidas dos encargos moratórios, das custas e dos honorários advocatícios. Contudo, 
incabível exigir-se o pagamento das parcelas vincendas, até porque este Órgão Fracionário 
possui o entendimento de que é nula a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação, pois a mesma viola o disposto no art. 54, 
§ 2º, do CDC.
II. Quanto ao prequestionamento, o Órgão Colegiado não está obrigado a enfrentar todos os 
dispositivos legais e argumentos suscitados pelas partes, mas sim a analisar fundamentadamente 
a matéria devolvida pelo recurso.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGR: 70057319378 RS, Relator: Jorge 
André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 19/12/2013, Décima Quarta Câmara Cível, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Posto isso, arrimada nas razões aqui expostas e em estrita observância à delimitação recursal ao efeito devolutivo dos 
apelos, o voto desta Relatora é por REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
e no mérito NEGAR PROVIMENTO às apelações, mantendo-se inalterada a decisão invectivada, por estes e por seus 
próprios fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº0000259-86.2011.8.05.0133, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
ROSITA FALÇÃO DE ALMEIDA MAIA, JULGADO EM 14/03/2017.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA OBSTATIVA À REVISÃO DO 
CONTRATO DE ALUGUEL. ABUSIVIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. 
MITIGAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.
1. A liberdade de contratar das partes deve ser sopesada com os limites da boa-fé e da função 
social do contrato, vedando-se abusos que ensejam a desvantagem excessiva de uma das 
partes. Inteligência do art. 421, do Código Civil.
2. Neste contexto, a cláusula que obsta a revisão do contrato de aluguel pelo prazo de 20 
(vinte) anos, embora tenha sido livremente pactuada entre as partes, pode ser declarada 
abusiva, ante a demonstração de que o contrato não mais atende a realidade do mercado e 
de que o valor do aluguel encontra-se defasado monetariamente, importando desvantagem 
excessiva a uma das partes.
Recurso conhecido e provido.
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ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº. 0000259-86.2011.805.0133, em que é apelante 
Rivaldo Santos Costa e apelado Banco Bradesco S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à 
unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

 Trata-se de ação ordinária de declaração de nulidade de cláusula contratual promovida por Rivaldo Santos Costa 
contra o Banco Bradesco S/A objetivando a declaração da nulidade da cláusula obstativa da revisão de aluguéis.

O autor defendeu, em síntese, que a cláusula de vedação revisional constante no contrato de aluguel firmado 
entre as partes, afronta o princípio do equilíbrio sócio-econômico, acarretando-lhes graves prejuízos financeiros, pois, 
ainda que haja reajuste anual pela variação do índice IGP-M da FGV, o valor atual do aluguel se encontra defasado e em 
desconformidade com os aplicados no mercado, devido ao intenso desenvolvimento da região.

O réu contestou às fls. 23/28 arguindo preliminar de prescrição, bem como requerendo a improcedência do 
pedido em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Réplica do autor às fls. 59/64.
Sobreveio sentença de fls. 82/85, julgando improcedente a ação, considerando que inexiste qualquer invalidade a 

ser declarada na cláusula 5ª, §3º do contrato em questão. Condenou o autor no pagamento das custas e honorários, estes 
fixados em R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Irresignado, o autor interpôs o apelo de fls. 86/92, sustentando a necessidade de reforma do decisum para 
acolhimento dos seguintes arrazoados: a.) Contestação genérica; b.) Julgamento Extrapetita; c.) Nulidade da cláusula 
obstativa da revisão de aluguel, constante no contrato de adesão, por violação à Constituição Federal e ao art. 45 da Lei 
do Inquilinato.

Razões de contrariedade do apelado às fls. 102/108, pugnando pela manutenção da sentença.
Vieram os autos à Segunda Instância, onde, distribuídos a esta Colenda Câmara Cível, coube-me a relatoria.
Em cumprimento ao art. 931, do CPC/2015, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao tempo em que 

solicito dia para julgamento, salientado a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, VI, do NCPC.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia diz respeito à validade de cláusula 5ª, §3º do contrato em questão, que veda a revisão de contrato 

de aluguel, firmado pelo prazo de 20 (vinte) anos (fls. 11/16)
O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum, por julgamento extrapetita e no mérito, defende a 

invalidade da referida cláusula por afronta à Constituição Federal e ao art. 45 da Lei do Inquilinato.
Pois bem.
De logo, afasto a arguição de nulidade da sentença, porquanto não há como considerar extra petita a decisão que 

julga improcedente o pedido formulado na ação declaratória, se da contestação consta tal pedido, ainda que formulado 
de forma genérica.  

Ultrapassando tal questão, o cerne recursal está em definir se a cláusula de renúncia à faculdade de revisionar o 
aluguel viola os preceitos constitucionais e a Lei do Inquilinato.

No contrato em tela, os contratantes fizeram inserir cláusula expressa de renúncia ao direito de revisão, assim 
redigida:
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CLÁUSULA QUINTA - ALUGUEL
PARÁGRÁFO TERCEIRO – Em decorrência do que ficou avençado nos termos da Cláusula 
primeira deste contrato, fica expressamente vedado aos LOCADORES, durante o prazo de 
vigência deste contrato, pleitear sob qualquer forma a revisão do aluguel.

A meu sentir, muito embora a cláusula de renúncia à revisão contratual seja, a priori, considerada válida, tendo em 
vista a liberdade dos contratantes de pactuarem as normas que entendam pertinentes, deve-se ter em mente que a liberdade 
de contratar deve ser sopesada com os limites da boa-fé e da função social do contrato, vedando-se abusos que ensejam a 
desvantagem excessiva de uma das partes e quebrem o equilíbrio contratual.

É o que determina o art. 421, do Código Civil. Confira-se:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato.

Assim, tem-se que princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda não possuem contornos absolutos, 
devendo sempre ser exercidos à luz da função social do contrato.

A doutrinadora Maria Helena Diniz, sobre o princípio constante no artigo 421, diz:

“O art. 421 institui a função social do contrato, revitalizando-o, para atender aos interesses 
sociais, limitando o arbítrio dos contratantes, para tutelá-los no seio da coletividade, criando 
condições para o equilíbrio econômico-contratual, facilitando o reajuste das prestações e até 
mesma sua resolução.” (DINIZ, 2004, p. 37)

Neste contexto, a cláusula que obsta a revisão do contrato de aluguel, embora possa ser livremente pactuada entre 
as partes, pode ser declarada abusiva pelo Judiciário, quando verificado o exagerado benefício de uma parte em detrimento 
da outra, com o fito de equilibrar as obrigações.

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi sintetizou brilhantemente que “O exame da função 
social do contrato é um convite ao Poder Judiciário, para que ele construa soluções justas, rente a realidade da vida, 
prestigiando prestações jurisdicionais intermediárias, razoáveis, harmonizadoras e que, sendo encontradas caso a caso, não 
cheguem a aniquilar nenhum dos outros valores que orientam o ordenamento jurídico, como a autonomia da vontade” 
(STJ – 3 T., REsp 972.436, Min. Nancy Andrighi, j. 17.3.9, DJ 12.6.9).

Sobre a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, confira-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 
EM CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES 
ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 297 DO STJ. REVISÃO DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, 
V, E 51, E SEUS §§, DO CDC e 421 e 422, DO CÓDIGO CIVIL. “O Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, do STJ), pelo que, afetado 
ao consumidor o direito público subjetivo de obter da jurisdição “a modificação de cláusulas 
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”, bem como a declaração de nulidade das 
que se apresentem nulas de pleno direito, por abusividade, ou não assegurem o justo equilíbrio 
entre direitos e obrigações das partes, possível é a revisão dos contratos, visto a legislação 
consumerista ter relativizado o princípio pacta sunt servanda. Essa possibilidade de revisão 
se insere nos princípios também consagrados pelo Código Civil vigente, de condicionar 
a liberdade de contratar “em razão e nos limites da função social do contrato”, obrigando 
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que os contratantes guardem, “assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 
os princípios de probidade e boa-fé” (arts. 421 e 422). [...] RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJ-SC - Apelação Cível: AC 20080289765 SC; Orgão Julgador: Terceira Câmara 
de Direito Comercial; Julgamento: 9 de Julho de 2014; Relator: Paulo Roberto Camargo Costa)

AÇÃO DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS - RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, CC), DO EQUILÍBRIO 
CONTRATUAL (ART. 478 E 480, CC E ART. 6º, V, CDC), DA FUNÇÃO SOCIAL 
DO CONTRATO (ART. 421, CC) E DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CONTRA 
ABUSOS DO PODER ECONÔMICO (ART. 170, V, E 173, § 4º, CF/88) – VEDAÇÃO AO 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 884, CC) – RECURSO NÃO PROVIDO, NESSA 
PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA [...] RECURSO PROVIDO, NESSA PARTE. (TJ-SP 
- Apelação: APL 00195367420128260099; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; 
Publicação: 07/03/2016; Julgamento7 de Março de 2016; Relator: Renato Rangel Desinano)

Especificamente no que concerne aos contratos de locação, o art. 19, da Lei n.º 8.245/1991 confere tanto ao 
locador, como ao locatário, o direito de pleitear a revisão do valor do aluguel, com o objetivo de adequá-lo à realidade de 
mercado, desde que o contrato de locação já vigore por prazo superior a 03 (três) anos.

Sobre o assunto, é válido citar os ensinamentos do Des. Sylvio Capanema de Souza, na obra A Lei do Inquilinato 
Comentada, 8.º edição, Forense, Rio de Janeiro, 2013, p. 98/100:

“O contrato de locação, como já tivemos a oportunidade de comentar, é oneroso e comutativo, 
caracterizado, portanto, por uma certa correspondência de valores entre a prestação e a 
contraprestação. Por isto, o aluguel deve refletir sempre o valor de mercado, o que justifica uma 
vez mais, a correta orientação da lei, ao deixar livre a fixação do aluguel inicial. Por outro lado, o 
contrato de locação também é de trato sucessivo, projetando-se no futuro, através de atos reiterados 
de execução. Frequentemente ocorre que, no curso do contrato, rompe-se a comutatividade 
inaugural, defasando-se o aluguel, ou em decorrência da corrosão inflacionária, ou de 
uma excepcional valorização do local onde se situa o imóvel locado, ou de sua decadência. 
Impõe-se, assim, o restabelecimento do equilíbrio econômico do contrato, inibindo-se, 
dessa forma, o enriquecimento sem causa de uma das partes, em detrimento da outra. 
A ação revisional de aluguel é o mais poderoso e eficiente mecanismo para preservar, no 
curso da vida do contrato, o seu conteúdo econômico. (...) A revisão do valor do aluguel se 
justifica em nome da teoria da onerosidade excessiva. Se o equilíbrio econômico do contrato 
se rompe, causando lesão enorme a uma das partes, em decorrência de circunstâncias 
supervenientes à celebração do pacto e imprevisíveis ao homem de prudência normal, é 
lícito à parte prejudicada pleitear, em juízo, o restabelecimento das condições inaugurais, 
ou, em não sendo isto possível, até mesmo a resolução do contrato. (...) O princípio da 
imutabilidade dos contratos não é absoluto, sendo mitigado pelos efeitos da velha e conhecida 
cláusula rebus sic stantibus. (...) A ação revisional, como se verá no momento oportuno, quando 
sobre ela discorrermos, é o mecanismo que assegura a comutatividade do contrato, mantendo 
o aluguel ao nível do mercado, ora o elevando, ora o reduzindo, segundo as suas oscilações, e 
não sendo possível a celebração de acordo, o que é sempre mais recomendável. O objetivo da 
ação revisional é ajustar o aluguel ao nível do mercado, restabelecendo-se o equilíbrio inaugural 
do contrato. Logo, não há limites percentuais para a elevação do locativo, que dependerá da 
realidade do mercado, à época da ação”. (grifo nosso)



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
401

No caso vertente, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação com prazo de vigência de 20 (vinte) 
anos, inaugurado no dia 28/10/2003 e encerrando-se em 28/10/2023, com aluguel inicial no valor de R$ 1.080,00, a ser 
corrigido anualmente pela variação do índice IGP-M, e com cláusula expressa de vedação ao pleito de revisão.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo apelante, o valor de R$ 1.080,00 correspondia, à época da celebração do 
pacto, ao equivalente a 4,5 (quatro o meio) salários mínimos, enquanto que, ao tempo da propositura da demanda, em 
2011, o valor pago equivalia apenas a pouco mais de 2,5 (dois e meio) salários mínimos e nos dias atuais equivale a pouco 
mais de R$ 01 (um) salário mínimo.

Tal fato, por si, denota a extrema desvantagem a que está sujeito o locador/apelante, que vem sofrendo grandes 
perdas patrimoniais em razão da cláusula obstativa ao pleito revisional, razão pela qual deve ser declarada a sua abusividade.

Frise-se que esta Relatora não desconhece a forte inclinação dos tribunais superiores em reconhecer a validade de 
cláusulas desta estirpe, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. No entanto, à luz do caso concreto, tenho que não 
se mostra razoável obstar a revisão contratual pelo longo período de 20 (vinte) anos, mormente porque demonstrado que 
o valor do aluguel encontra-se monetariamente defasado.

Sendo assim, é de ser reconhecida a nulidade da cláusula que obsta a revisão do contrato de aluguel em comento, 
uma vez que, embora tenha sido livremente pactuada entre as partes, importa desvantagem excessiva ao apelante, 
desatendendo limites da boa-fé e da função social do contrato.

Isso posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido, declarando 
a nulidade da cláusula quinta, parágrafo terceiro, do instrumento particular de locação acostado às fls. 11/16. Em 
consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados 
pelo douto a quo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0000736-88.2010.8.05.0022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES.ª MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO, JULGADO EM 19/09/2017.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA 
PROCEDENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO 
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS, CARÊNCIA DA AÇÃO PELA 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DECORRENTE DA EXCEÇÃO 
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REJEITADAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO 
SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000736-88.2010.8.05.0022, da Comarca 
de Barreiras/BA, apelantes VICTORIO MITSUKASO OBATA, NEUZA MATIMOTO OBATA e EMERSON OBATA 
e apelados JOÃO BATISTA POYER e GLADYS MARIA SCARTON POYER.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à 
unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.
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RELATÓRIO

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto por VICTORIO MITSUKASO OBATA, NEUZA 
MATIMOTO OBATA e EMERSON OBATA, em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Comarca de 
Comarca de Barreiras/BA, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato com Perdas e Danos e Reintegração de Posse 
com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, e mais o que consta nos autos, com fundamento no art. 269, I, do CPC, e art. 
389, 402 a 405, e 473, 474, 475 do Código Civil, julgo procedente a ação e o pedido formulado 
pelos autores, para o fim de:
a) decretar a resilição do contrato de compra e venda firmado  entre as partes, no particular no 
que concerne a Fazenda Pingo de Ouro, em razão do inadimplemento do contrato pelos réus, 
DETERMINANDO a reintegração de posse dos autores na Fazenda Pingo de Ouro, em até 15 
dias, após o trânsito em julgado desta sentença, posto que a reintegração dos autores na posse 
do imóvel indicado é medida imperativa, considerando o status quo ante em face a rescisão do 
contrato de compra e venda, em razão da inadimplência dos réus;
b) condenar os requeridos solidariamente no pagamento de lucros cessantes, pelos rendimentos 
percebidos com exploração da Fazenda Pingo de Ouro, correspondente ao arrendamento anual 
da área (888ha) a quantia de 9 (nove) sacas de soja, o que corresponde a 7.992 sacas de soja por 
ano, a contar da notificação extra judicial datada de 06 de março de 2006, quando constituíram 
os devedores em mora, até a data da reintegração na posse do imóvel; condenar os requeridos 
solidariamente em danos emergentes, porquanto o inadimplemento da obrigação contratual 
firmada ocasionou a proliferação estratosférica da dívida junto ao Banco Bamerindus (sucedido 
pelo Banco HSBC), pelo que fixo a condenação em 30% (trinta por cento) do valor atual da 
dívida, que será indicada pelos autores a em fase de liquidação de sentença;
d) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da multa contratual no patamar de 
10% (dez por cento) sobre a quantidade de soja que deixaram de ser pagas (30.383), o que 
corresponde a 3.038 sacas de soja, com correção de 1% ao mês pelo índice do INPC, a partir do 
descumprimento da obrigação contratual (23-05-2005), conforme foi acordado entre as partes 
(cláusula quarto do contrato de compra e venda);
e) determinar aos autores que restituam os valores proporcionais pagos pelos requeridos pela 
Fazenda Pingo de Ouro, cujo valor também deverá ser corrigido com percentual de 1% (um 
por cento) ao mês pelo índice do INPC, contado da notificação judicial (conhecimento da 
mora) até a data da reintegração da posse, assegurando que o pagamento possa ser feito de forma 
compensatória com os valores que os autores têm a receber dos réus;
f ) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de custas judiciais e honorários 
advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendidas 
as diretrizes do §3º, art. 20, do CPC.
Determino ao cartório que encaminhe ofício ao Cartório da 2ª Circunscrição de Imóveis 
de Barreiras, determinando a baixa do registro do contrato de compra e venda à margem da 
matrícula do Fazenda Pinga Pingo de Ouro, objeto da matrícula 3.132 do Cartório de Imóveis 
do 2º Ofício de Barreiras, após o transito em julgado. (...) Barreiras(BA), 08 de maio de 2015. 
Ronald de Souza Tavares Filho – Juiz de Direito.” (sic. fls. 304/326)

Adoto o relatório contido na sentença de fls. 304/326, em virtude de refletir satisfatoriamente a realidade dos atos 
processuais até então realizados.
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Os apelantes insurgem-se contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão de Contrato de Promessa 
de Compra e Venda, cumulada com Reintegração de Posse com pedido de antecipação de tutela, cuja sentença julgou 
procedente o pedido inicial.

Em considerações gerais, constata-se que a ação de primeiro grau decorre da realização de contrato de compra e 
venda entre as partes, tendo como objeto 02 (dois) imóveis rurais denominados Fazenda Santo Antônio e Fazenda Pingo 
de Ouro, situadas no Município de Barreiras/Ba. Este negócio jurídico previa que o pagamento ocorreria em 06 (seis) 
parcelas, sendo que as 04 (quatro) primeiras foram pagas integralmente, a quinta parcela foi adimplida parcialmente e a 
sexta parcela totalmente inadimplida, fato que deu origem a Ação de Rescisão Contratual.

Alegam os apelantes, preliminarmente, haver nulidade absoluta do processo em razão da existência de ações 
conexas, devendo ocorrer o julgamento simultâneo das lides com o fito de não haver decisões divergentes; carência de ação 
pela impossibilidade jurídica do pedido decorrente da exceção do contrato não cumprido; e ausência de notificação para 
resolução do contrato, decorrendo daí a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nas questões do mérito recursal, aduzem: a) a inobservância por parte do juiz a quo, do art. 333, em cotejo com 
o art. 476 do CC que dispõem sobre a suposta ausência de prova que os apelados tenham cumprido integralmente sua 
obrigação; b) o suposto equívoco pelo juiz a quo pelo não acolhimento da teoria do adimplemento substancial, ficando 
o magistrado vinculado aos fatos mas não aos fundamentos jurídicos e a impossibilidade da resolução do contrato pelo 
reconhecimento da teoria do adimplemento substancial em sede recursal; c) ausência de nexo causal entre a conduta dos 
apelantes e o suposto dano causado, decorrendo do comportamento dos apelados a suspensão do pagamento; d) a cisão 
indevida do contrato pela sentença prolatada pelo juiz a quo; e) a inaplicabilidade da multa contratual. Por fim, requerem 
seja conhecido e provido o apelo, reformando-se a sentença e permanecendo válido o contrato entabulado entre as partes.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações dos apelantes e, por fim, 
requereu a total improcedência do apelo, mantendo-se a sentença na integra (fls. 503/523).

O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão na pauta. Ressalta-se a 
(im)possibilidade de sustentação oral, conforme dispõe os artigos 937 do CPC e 187 do RITJ/BA.

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os requisitos, conheço do apelo.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso se faz explanar quanto ao direito intertemporal aplicado no presente caso.
Neste sentido, cumpre destacar o posicionamento de Cândido Rangel Dinamarco sobre o tema:

“Nenhuma dessas linhas prevalece, mas a do chamado isolamento dos atos processuais, pela qual 
a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais 
já realizados e as situações já consumadas, disciplinando os atos a serem realizados a partir de sua 
vigência.” (DINAMARCO, Cândido Rangel e CARRILHO LOPES, Bruno Vasconcelos. Teoria 
Geral do novo Processo Civil. Ed. Malheiros. 2016. pg. 47)

De igual modo, dispõe o artigo 14 do Código de Processo Civil vigente, in verbis:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em 
curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 
vigência da norma revogada.”

Isto posto, depreende-se que a norma a ser aplicada no caso em espeque deve ser aquela que vigorava à época do 
ato impugnado, sob pena de ofensa à segurança jurídica da parte contrária.
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Trata-se de recurso de apelação interposta por VICTORIO MITSUKASO OBATA, NEUZA MATIMOTO 
OBATA e EMERSON OBATA, na Ação de Rescisão de Contrato com Perdas e Danos e Reintegração de Posse com 
Pedido de Antecipação de Tutela, movida contra JOÃO BATISTA POYER e GLADYS MARIA SCARTON POYER, 
visando, basicamente, a reforma da sentença e a permanência da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Primeiramente, cumpre afastar as preliminares aventadas.
A preliminar de nulidade absoluta do processo em razão da existência de ações conexas para que houvesse o 

julgamento simultâneo das lides com o fito de não haver decisões divergentes não merece prosperar, tendo em vista que 
o art. 105 do CC, bem como farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, especialmente do STJ, que facultam ao juiz 
discricionariedade para avaliar a ocorrência da conexão e sua conveniência para estas decisões conflitantes.

Assim, dispõe o art. 105, CC, in verbis:

“Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer 
das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas 
simultaneamente.”

Neste sentido já decidiu o SJT:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA 
A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. 
EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO 
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO 
CONJUNTO. 1. Cuida-se de medida cautelar de sequestro vinculada a ação de extinção de 
condomínio florestal, objetivando a apreensão das árvores objeto dos contratos até a efetiva 
extinção do condomínio. 2. O efeito translativo é próprio dos recursos ordinários (apelação, 
agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), e 
não dos recursos excepcionais, como é o caso do recurso especial. 3. É firme a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública devem 
observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial. 4. A ausência de 
prequestionamento do conteúdo normativo dos artigos 283, 333, inciso I, e 396 do Código de 
Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial no ponto (Súmula nº 282/STF). 5. 
Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade 
atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado 
certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da 
ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão 
que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 
7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria 
controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de 
regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 8. Assim, ainda que 
visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos 
feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, 
à ocorrência de nulidade da decisão. 9. O sistema das nulidades processuais é informado pela 
máxima “pas de nullité sans grief ”, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável 
inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 10. Recurso especial 
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-
9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015)”.
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De referência à preliminar de carência da ação pela impossibilidade jurídica do pedido decorrente da exceção do 
contrato não cumprido, verifica-se que é incabível, tendo em vista não haver sido suscitada em momento próprio no juízo 
do primeiro grau, sendo que em nenhum momento no Juízo primevo fora levantada tal questão, sendo inadmissível a 
inovação recursal em sede de Apelação.

Desta forma, estabelece o art. 517 do CPC, que: “Art. 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, 
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

No tocante à preliminar de ausência de notificação para resolução do contrato, o que ensejaria a extinção do feito 
sem resolução do mérito, deve ser rejeitada. Consta dos autos, notificação dos apelantes, sendo por eles apresentadas a 
contra-notificação, comprovando assim, a ciência da notificação por parte dos mesmos como se vê das fls. 51/52 e 62/64).

Nestas condições, rejeito as preliminares suscitadas.
Superadas as preliminares arguídas, passarei à análise das questões meritórias.
Das Questões do Mérito Recursal podemos concluir:
a) Quanto à arguição da inobservância por parte do juiz a quo, do art. 333, em cotejo com o art. 476 do CC e a 

suposta ausência de prova que os apelados tenham cumprido integralmente sua obrigação:
Narram os Apelantes que “(...) suspenderam o pagamento, tendo em vista que os Apelados estavam inadimplentes com 

relação à quitação ao Banco Bamerindus e transferência dos imóveis, o que a doutrina denomina de exceção de contrato não 
cumprido (…)” (sic. fl. 363).

Alegam que “(...) por força das cláusulas sexta e oitava do contrato, os Apelados já deveriam estar com a baixa do ônus 
hipotecário, que deveria ter ocorrido em 30/05/2002 para a Fazenda Santo Antônio e em 30/05/2005 para a Fazenda Pingo 
de Ouro (...)” (sic. fl. 363).

Analisando detidamente os autos, conclui-se que assiste razão aos Apelantes, tendo em vista que a Cláusula 
Segunda do Contrato de Promessa de Compra e Venda estabelece, dentre outras coisas, a forma de pagamento, as datas de 
pagamento das parcelas pactuadas, etc (fls. 40/45). Restou demonstrado na exordial que até 23 de maio de 2005, data da 
penúltima parcela avençada, os apelados receberam cerca de 105.000 (quinze mil) sacas de soja mais 15.617 (quinze mil 
seiscentos e dezessete) sacas de soja, referente ao pagamento da quinta parcela do quanto acordado.

Outrossim, verifica-se que os Apelados informam que necessitariam de 14.000 (quatorze mil) sacas de soja para 
a quitação da dívida junto ao Banco Bamerindus, contudo, apesar de terem recebido 15.617 (quinze mil, seiscentos 
e dezessete) sacas de sojas referentes a quinta parcela, os apelados não quitaram a dívida junto ao referido Banco, 
demonstrando, assim, que na data acordada para a transferência da “Fazenda Pingo se Ouro”, qual seja, 30 de março de 
2005, sob este imóvel ainda haveria gravame que impossibilitaria sua transferência.

Mister destacar que de acordo com a Cláusula Sexta do mesmo instrumento, a escritura da Fazenda Pingo de Ouro 
deveria ter sido outorgada aos Apelantes no dia 30/05/2005.

b) No que se refere à alegação de equívoco do juiz a quo pelo não acolhimento da teoria do adimplemento 
substancial, ficando este vinculado aos fatos mas não aos fundamentos jurídicos e à impossibilidade da resolução do 
contrato pelo reconhecimento da teoria do adimplemento substancial em sede recursal, assiste razão aos apelantes.

Extrai-se dos autos que os Apelantes realizaram o pagamento do equivalente a 79,89% do contrato, até a data de 
23 de maio de 2005, constando, ainda, na cláusula sexta, que o imóvel “Fazenda Pingo de Ouro” deveria ser transferido 
até a data de 30 de maio de 2005, o que não ocorreu.

Assim, resta clara a boa-fé dos apelantes, que substancialmente realizavam os devidos pagamentos, sem a devida 
contraprestação. Pois, como se verifica, a “Fazenda Santo Antonio” que deveria ter sido transferida no ano de 2002, como 
reza o contrato entabulado entre as partes, só ocorreu em 2007. Já a “Fazenda Pingo de Ouro”, apesar do pagamento de 
15.617 (quinze mil, seiscentos e dezessete) sacas de sojas referentes a quinta parcela, não ocorreu sua transferência até a 
data avençada, 30 de maio de 2005, já que os apelados não realizaram a quitação de sua dívida junto ao Banco Bamerindus.

Neste sentido, nos termos do posicionamento usualmente adotado pelo STJ, não resta qualquer barreira para a 
aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois, tendo os apelantes quitado o equivalente a 79,89% do contrato, 
preencheram assim os requisitos para a aplicação desta teoria.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

406

Em consonância com este entendimento, traz-se a baila o seguinte precedente do STJ, in verbis:

“3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento 
dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das 
partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) dever 
ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear 
a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no Resp 76.362/MT, QUARTA 
TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p 9917).”

c) A alegação sobre a suposta ausência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano causado, decorrendo 
do comportamento dos apelados a suspensão do pagamento:

Verifica-se que esta afirmação deve ser confirmada com base nos argumentos constantes dos autos. O que se 
denota é que a falta de pagamento parcial da quinta parcela, bem como do valor total da sexta parcela, não teriam o 
condão de ocasionar o impedimento no tocante à transferência do imóvel denominado “Fazenda Pingo de Ouro” para a 
propriedade dos Apelantes.

Constata-se dos autos que os apelados reconhecem que receberam 15.617 (quinze mil, seiscentos e dezessete) 
sacas de soja, referente a parcela devida em 23/05/2005, contudo, não realizaram o pagamento da dívida junto ao Banco 
Bamerindus, mesmo tendo prometido que tal dívida seria paga com o recebimento de 14.000 (quatorze mil) sacas de soja.

Haviam expectativas de cumprimento do contrato. O apelados notificaram os apelantes no ano de 2006 e houvera 
contra-notificação explicando que se tratava de exceção do contrato não cumprido. Os apelados outorgaram a escritura 
da Fazenda Santo Antônio nos anos de 2007 e 2008, ensejando igual procedimento em relação à Fazenda Pingo de Ouro.

Analisando os autos, observa-se que em diversas oportunidades os apelados poderiam ter realizado a quitação de 
sua dívida junto ao referido banco, pois, até a data do vencimento da quinta parcela, já tinham recebido cerca 105.000 
(cento e cinco mil) sacas de soja, necessitando, como alegado pelos próprios apelados, de apenas 14.000 (quatorze mil) 
sacas para a referida quitação.

d) Quanto a arguição de cisão indevida do contrato pela sentença prolatada pelo juiz a quo, constata-se na Cláusula 
Quinta do Contrato de Promessa de Compra e Venda, que as partes pactuaram primeiramente, que seria transferida a 
propriedade da Fazenda Santo Antônio, o que ocorreu com um atraso de 05 (cinco) anos. Por óbvio, ao estabelecer a 
forma de pagamento, as datas destes e o ônus que existia sobre as fazendas, restou comprovada no bojo dos autos a boa-fé 
dos Apelantes que, regularmente foram realizando os pagamentos avençados mesmo sem a contraprestação por parte dos 
apelados.

Do mesmo modo, observa-se que o magistrado a quo, ao rescindir o contrato entabulado entre as partes somente 
no que pertine ao imóvel denominado “Fazenda Pingo de Ouro”, deixou de verificar que o instrumento contratual é 
único, tendo por objetos as duas fazendas: Santo Antonio e Pingo de Ouro.

O contrato de compra/venda celebrado entre as partes para as transferências das propriedades rurais é único, 
não cabendo cisão. As partes estavam de acordo com as regras contratuais. O pacto firmado entre as partes referidas não 
contém vícios de consentimento, portanto é válido, entretanto o descumprimento do quanto acordado por uma das 
partes, ou seja, pela parte apelada, impediu que o negócio jurídico terminasse na forma pactuada.

e) No que se refere à alegação de inaplicabilidade da multa contratual de 10% (dez por cento) no caso de atraso 
no pagamento das parcelas pactuadas, assiste razão aos apelantes, tendo em vista que a retenção do pagamento deu-se 
na forma do art. 476, CC, in verbis: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” .

O valor devido restante equivale ao percentual menor de 20,11% do total das sacas de soja devidas aos apelados, 
podendo os credores obterem a satisfação do seu crédito por meio próprio. Nestas condições, resta aplicar a Teoria do 
Adimplemento Substancial.
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Ante ao exposto, acolho o pleito de aplicação da teoria do adimplemento substancial e conheço o recurso para dar 
provimento à apelação, a fim de reformar, in totum, a sentença atacada, devendo, portanto, restabelecer todos os termos 
do contrato, afastando todas as condenações fixadas no comando sentencial. Além disso, inverto o ônus da sucumbência 
e condeno os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios à base de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado 
da causa, pelo índice oficial do INPC e desde a data da propositura da demanda, tendo em vista o zelo profissional e a 
complexidade da causa, como preceitua o §4º do art. 20 do CPC, vigente na data da prolação da sentença.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0003022-61.2017.8.05.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. MARIO AUGUSTO ALBIANI JUNIOR, JULGADO EM 17/07/2017.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO 
COLETIVO. REAJUSTE ANUAL LIVREMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. CONTRATO NOVO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA 
Nº 63, DE 2004, DA ANS. VALOR DO REAJUSTE SUPERIOR À NORMATIZAÇÃO. 
ILEGALIDADE DO AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E 
DADO PROVIMENTO EM PARTE.
No que se refere ao reajuste anual, a Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, prevê em seu art. 35-E, §2º, que a prévia aprovação da ANS, no que se refere 
ao reajuste das contraprestações pecuniárias, apenas será necessário para os contratos individuais.
Destarte, para os planos coletivos, apenas se exige a obrigação da operadora informar o reajuste 
anual que será aplicado. Os reajustes anuais nos planos coletivos são pactuados livremente entre 
as empresas contratantes e os planos de saúde contratados.
Na hipótese, sendo coletivo o plano da recorrente, não assiste razão para a insurgência quanto 
ao reajuste anual.
O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/
SP, já consolidou o entendimento de ser válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde 
coletivo fundado em mudança de faixa etária desde que respeitados os requisitos legais à época 
da contratação.
In casu, o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que “incidem as regras da RN nº 
63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o 
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder 
ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”
Assim, constatando violação à citada Resolução Normativa, com a cobrança de reajuste em 
valores superiores, mister reconhecer a sua ilegalidade, assistindo razão à agravante nesse ponto, 
mostrando-se imperioso o conhecimento e provimento em parte do recurso.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0003022-61.2017.8.05.0000 em que 
figura como agravante TEREZA CRISTINA DE ABREU BRASILEIRO e agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento em parte ao agravo, reformando parcialmente a 
decisão, pelas razões adiante alinhadas.
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RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por 
Tereza Cristina de Abreu Brasileiro contra decisão do MM. Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da capital que, 
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada c/c Restituição de Indébito e Danos 
Morais nº 0506148-59.2017.8.05.0001 proposta em face da agravada Amil Assistência Médica Internaciona LTDA, 
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

“Pelas informações trazidas, em sede de cognição sumária, não vislumbro descumprimento 
das regras trazidas pela Resolução nº 63/2003, já vigente à época da contratação, tendo o 
reajuste ocorrido na última faixa permitida, com base em valores divulgados para o ano 
de 2017, conforme planilha existente em seu site. Ressalto que a eventual abusividade 
concreta deverá ser verificada após análise da base atuarial utilizada pela ré para o reajuste 
impugnado.
Neste momento de superficial cognição, portanto, não vislumbro presentes os requisitos 
necessários a concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a concessão da tutela provisória, por faltarem requisitos 
indispensáveis a sua apreciação.”

Inconformado a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em apertada síntese, que teve 
o valor do seu plano de saúde aumentado de forma demasiada, no importe de aproximadamente 99% (noventa e nove por 
cento) em um ano, em violação a Resolução da CONSU nº 6/1998.

Alega que o aumento do valor da sua mensalidade vai de encontro aos ditames previstos na Resolução Normativa 
nº 63, da ANS.

Requereu, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, bem como a reforma da decisão 
impugnada.

Os autos foram encaminhados a esta Instância Superior e distribuídos para a Primeira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, cabendo-me, por sorteio, a relatoria do feito.

Em decisão de fls. 64/71 foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, para decotar 
do último reajuste o importe de 57,58% (cinquenta e sete vírgula cinquenta e oito por cento), devendo o valor da 
mensalidade do plano de saúde ser calculado fazendo incidir o percentual de 30,8% (trinta vírgula oito por cento), em 
detrimento do percentual de reajuste aplicado de 88,38% (oitenta e oito vírgula trinta e oito por cento), a título de reajuste 
por idade (59 anos).

O agravante interpôs agravo interno da decisão de fls. 64/71, sustentando ter direito ao decote da mensalidade em 
importe superior a 57,58%. Requer seja o recurso conhecido e provido.

Certidão à fl. 96, informando do retorno negativo do AR objetivando a intimação do agravado.

VOTO

O presente agravo de instrumento 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.

Inicialmente, cumpre asseverar que a decisão recorrida foi proferida inaudita altera pars, não tendo havido ainda 
a citação do réu, de forma que a ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões não compromete o julgamento 
do feito, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionada:
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA 
DE LOCAÇÃO.   INDEFERIMENTO   DE   FIXAÇÃO   DE   ALUGUEL   PROVISÓRIO. 
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RÉU NÃO CITADO. VISTA AO 
AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1.  A jurisprudência desta Corte “considera dispensável a intimação do agravado para 
contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso   foi   interposto   contra decisão 
que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do 
demandado” (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, DJ 29.3.2007).
2.  Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, “sem prejuízo da 
contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo 
elementos para tanto”.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

PROCESSUAL   CIVIL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  ATO ATACADO:  DECISÃO 
JUDICIAL.   CONTRARRAZÕES.   PRÉVIA   INTIMAÇÃO.  AUSÊNCIA.  RELAÇÃO 
PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1.  A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta 
ilegalidade ou abuso de poder.
2.  Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, 
o qual, porque violador de garantia constitucional, revela   teratologia   suficiente a autorizar a 
impetração do mandado de segurança.
3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação 
da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em 
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 01/12/2016, DJe 06/02/2017)

O presente agravo tem como objeto o inconformismo da agravante com a decisão do juízo a quo que indeferiu o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de congelamento do valor da mensalidade do plano de saúde da requerente.

O cerne da questão, portanto, gira em torno da alegação de abusividade no reajuste da mensalidade de plano de 
saúde anual e em decorrência da faixa etária.

No que se refere ao reajuste anual, a Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, prevê em seu art. 35-E, §2º, que a prévia aprovação da ANS, no que se refere ao reajuste das contraprestações 
pecuniárias, apenas será necessário para os contratos individuais. In verbis:

Art. 35-E.  A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados 
anteriormente à data de vigência desta Lei que:
[...]
§ 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta 
Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das 
contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
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Para os planos coletivos, apenas se exige a obrigação da operadora informar o reajuste anual que será aplicado. 
Destarte, os reajustes anuais nos planos coletivos são pactuados livremente entre as empresas contratantes e os planos de 
saúde contratados. Assim versa a jurisprudência acerca do tema:

APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA 
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. 
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA, NO CASO. REAJUSTE ANUAL. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às 
disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ. Além disso, 
o contrato de seguro não dispensa a boa-fé entre as partes contratantes, como está estatuído nos 
artigos 422 e 765 do Código Civil. 2. Mostra-se abusivo o reajuste equivalente a 50% em razão 
da faixa etária dos 54 anos, em desacordo com o percentual de 30% previsto contratualmente, 
colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada, causando evidente desequilíbrio 
contratual entre as partes. Inteligência do artigo 51, IV, do CDC. Precedentes desta Corte. 
Sentença mantida. 3. Reajustes anuais. Não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de 
saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual 
ou familiar, pois a agência reguladora não define teto para os planos coletivos. Em se 
tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser comunicado à ANS. Resolução Normativa 
156/2007 da Diretoria Colegiada da ANS e Instrução Normativa 13/2006 da Diretoria 
de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS. 4. Uma vez reconhecida a abusividade 
mencionada, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples. 5. Em face 
do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma 
como dimensionados, considerando o decaimento das partes. Inteligência do art. 21 do CPC/73. 
Honorários advocatícios. Possibilidade de compensação, nos termos da Súmula 306 do STJ. 
APELO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069125789, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 19/12/2016)

In casu, a autora/recorrente alega que entre agosto de 2015 a agosto de 2016 a mensalidade do plano de saúde foi 
reajustada em 16,33% (dezesseis vírgula trinta e três por cento), entre agosto de 2016 e setembro de 2016 a mensalidade 
foi novamente reajustada, dessa vez no importe de 19,48% (dezenove vírgula quarenta e oito porcento), passando a contar 
com os seguintes valores, respectivamente: R$730,11 (setecentos e trinta reais e onze centavos); R$849,34 (oitocentos e 
quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos); R$1.014,87 (um mil, quatorze reais e oitenta e sete centavos).

Sustenta que os valores não poderiam ultrapassar o índice máximo de reajuste anual previsto pela ANS, no importe 
de 13,75% (treze vírgula setenta e cinco por cento).

Verifica-se que a autora/recorrente possui plano do tipo “Coletivo Empresarial”, conforme se verifica do documento 
de fl. 120, dos autos de origem.

Assim, diante da natureza coletiva do seu plano de saúde, não faz a autora jus às limitações impostas a título de 
reajuste anual pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, não assistindo razão nesse ponto.

No que se refere ao reajuste por idade, vejamos.
A autora alega que teve a mensalidade do plano de saúde aumentada de R$849,34 (oitocentos e quarenta e nove 

reais e trinta e quatro centavos) para R$1.697,48 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) em 
razão também do aumento decorrente de reajuste por idade.

Pois bem, o art. 15, da Lei 9.656/98, prevê que a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do 
consumidor apenas poderá ocorrer acaso haja previsão expressa no contrato, conforme as normas expedidas pela ANS. 
Veja-se o citado dispositivo legal:
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Art. 15.  A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, 
somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os 
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela 
ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

As normas expedidas pela ANS de que trata o artigo supracitado são aquelas contidas na Resolução Normativa nº 
63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O art. 2º da citada Resolução Normativa prevê que deverão ser adotadas dez faixas etárias para fins de reajustes 
das mensalidades. O art. 3º, por sua vez, dispõe os limites para os reajustes das mensalidades, determinando em seu inciso 
II que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira 
e a sétima faixas”.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser válido o reajuste de mensalidade em razão 
da mudança de faixa etária, desde que presentes determinados requisitos, consoante se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR 
APOSENTADO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO INTEGRAL. REAJUSTE DE 
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ADMISSIBILIDADE. AFERIÇÃO 
DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DEVE SER FEITA PELA CORTE DE ORIGEM.
1. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o 
plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário 
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998). 
Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano 
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 
nº 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, em princípio, idôneo o reajuste de 
mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois 
com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços 
de assistência médica. Entretanto, para evitar abusividades, devem ser observados alguns 
parâmetros, como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste 
desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto 
confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção 
do idoso, dado que aumentos elevados sobretudo para essa última categoria poderá, de 
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forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e serem respeitadas as 
normas expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU nº 6/98 ou Resolução 
Normativa nº 63/2003 da ANS).
3. Uma vez afastado o entendimento do acórdão acerca da impossibilidade de reajuste por faixa 
etária, deve a Corte local, com base nas provas dos autos e no contrato firmado entre as partes, 
analisar se o reajuste por faixa etária aplicado no caso concreto atende ou não aos parâmetros 
estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.280.211/SP, para fins de aferição de eventual 
abusividade.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017)

Assim, diante da aplicação da Resolução CONSU nº 6/98 e Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, o Superior 
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que o reajuste por faixa etária deveria obedecer os estritos 
limites contidos na Resolução Normativa nº 63, da ANS:

DIREITO DA SAÚDE. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DENTRO 
DA “VARIAÇÃO ACUMULADA”. ART. 15, CAPUT, LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO 
NORMATIVA 63/2004 DA ANS. REAJUSTE DOS 59 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE 
INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO. 
1. Segundo o STJ: “O art. 15 da Lei n.º 9.656/98 faculta a variação das contraprestações 
pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde em razão da idade do consumidor, 
desde que estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajuste 
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS”. 
2. É lícito o reajuste realizado com base nos percentuais expressamente previstos em contrato 
e dentro dos limites do art. 3º da Resolução Normativa nº 63, de 2004, da ANS, o qual prevê 
que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor 
da primeira faixa etária”, que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não 
poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” e, ainda, que 
“as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”. 
3. No caso, a autora possuía 59 anos de idade na época do reajuste contestado, afastando-se 
a aplicação do Estatuto do Idoso à espécie e atraindo a incidência do art. 15 da Lei nº 9.656, 
de 1998, bem como da Resolução Normativa nº 63, de 2004, da Agência Nacional de Saúde.  
(TJMG -  Apelação Cível 1.0074.11.000748-6/002, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 22/08/2014)

Compulsando os autos, depreende-se a existência de contrato de plano de saúde coletivo firmando entre a autora/
agravante e a agravada, firmado há pouco mais de 02 (dois) anos, devendo obedecer as supracitadas regras contidas na 
Resolução Normativa nº 63, de 2004, da ANS.

Perscrutando-se os fólios, verifica-se à fl. 97 dos autos de origem que a variação acumulada entre a sétima e a 
décima faixa etária mostra-se superior à variação acumulada existente entre a primeira e a sétima faixa etária. Veja-se a 
tabela acostada aos autos:

 

Destarte, a soma da variação entre a primeira e a sétima faixa etária perfazem o montante de 102,8% (cento e 
dois vírgula oito por cento). A soma da variação entre a sétima e a décima faixa etária, por sua vez, perfaz o montante 
de 160,38% (cento e sessenta vírgula trinta e oito por cento), ultrapassando assim em 57,58% (cinquenta e sete vírgula 
cinquenta e oito por cento).
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Ato contínuo, como forma de se restaurar o equilíbrio legal previsto para as faixas etárias, mister se faz decotar do 
último reajuste o importe de 57,58%. Assim, em substituição ao reajuste de 88,38% (oitenta e oito vírgula trinta e oito 
por cento) previsto contratualmente, deverá passar a incidir o reajuste de 30,8% (trinta vírgula oito por cento) (88,38% 
- 57,58% = 30,8%).

Tecidas tais considerações, assiste razão parcialmente a agravante, de forma que deve ser decotado do último 
reajuste o importe de 57,58%, devendo a mensalidade do plano de saúde da agravante ser calculado fazendo incidir o 
percentual de 30,8% (trinta vírgula oito por cento) em detrimento do percentual de reajuste aplicado de 88,38% (oitenta 
e oito vírgula trinta e oito por cento).

Assim, não assiste razão à agravante (em sede de agravo interno) quanto a alegação de que deve ser decotado 
da mensalidade valor superior ao supracitado, haja vista que o presente decisum reconhece a ilegalidade do aumento 
apenas no que concerne ao reajuste de faixa etária, cingindo-se aos elementos objetivos da tabela de reajuste, conforme já 
amplamente delineado.

Portanto, deve o decisum primevo ser parcialmente reformado, assistindo razão em parte ao agravante, mostrando-
se imperioso o conhecimento e provimento em parte do recurso.

Pelas razões expostas, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de agravo de 
instrumento, reformando parcialmente a decisão, para decotar do último reajuste do plano de saúde da agravante o 
importe de 57,58%, devendo o valor atual da mensalidade ser calculado fazendo incidir o percentual de 30,8% (trinta 
vírgula oito por cento) em detrimento do percentual de reajuste aplicado de 88,38% (oitenta e oito vírgula trinta e oito 
por cento), a título de reajuste por idade (59 anos).

É o voto.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0559049-09.2014.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES. JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, JULGADO EM 02/05/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO 
EMPRESARIAL. MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE. POR VARIAÇÃO DE FAIXA 
ETÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANUAL. 
TESE FIRMADA NO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 610) 
EM QUE SE APLICA A PRESCRIÇÃO TRIENAL, IN CASU. SENTENÇA QUE 
APLICOU A PRESCRIÇÃO DECENAL. REFORMADA NO PONTO. PRELIMINAR 
ACOLHIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. MÉRITO. APÓLICE Nº 8616 
FIRMADO COMO ESTIPULANTE A COFIC, EM 31/12/1999 (FL. 144/185). 
VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE DO TEMA 952 DO STJ NO 
CASO, POR NÃO SE TRATAR DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO 
DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. APLICAÇÃO DO CDC, ARTIGO 3º, 
PARÁGRAFO 2º.
O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária de segurado idoso não pode, por si 
só, ser considerado ilegal ou abusivo, devendo ser avaliado se houve previsão contratual de 
alteração, se foram aplicados percentuais razoáveis, que não visem, ao final, a impossibilitar 
a permanência da filiação do idoso, se houve observância do princípio da boa-fé objetiva.
IN CASU, ERA COBRADO O VALOR DE R$ 3.085,54 POR MÊS E EM 18/12/2014 
O VALOR SALTOU PARA 5.243,59, GERANDO UM AUMENTO DE 69% NA 
PARCELA, ONERANDO EXCESSIVAMENTE A AUTORA. JUIZ SINGULAR 
LIMITOU OS AUMENTOS DO PLANO DE SAÚDE AO PERCENTUAL FIXADO 
PELA ANS QUE O FEZ: “porque a cláusula contratual que estabelece os mencionados 
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reajustes não indicam os critérios utilizados para determinar variações tão expressivas 
de preço, rompendo com o equilíbrio contratual”. SENTENÇA MANTIDA NESSE 
PONTO.
CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR 
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL (TRIENAL NO CASO DOS AUTOS), NA 
FORMA ESTABELECIDA NA DECISÃO GUERREADA.
Os valores pagos a maior devem ser restituídos sob pena de enriquecimento indevido da 
operadora do plano de saúde, na forma simples, pois não caracterizada a má-fé.  SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE NO PONTO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0559049-09.2014.8.05.0001, em que 
apelante BRADESCO SAÚDE S/A e apelado ERNA BONNES PINTO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença proferida pelo juiz a quo, fls. 246/253 para “afastar os reajustes abusivos e enfocados 
na inicial e também na tutela antecipada concedida aplicados ao contrato firmado entre as partes, ficando autorizados, 
contudo, os reajustes previstos pela ANS; ( II) determinar a restituição dos valores pagos a maior pelos autores, em 
decorrência dos reajustes ora reconhecidos como abusivos, nos últimos quatro anos, de 2009 a 2013, no valor de 
R$24.684,63 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), devidamente corrigido via 
INPC a partir da citação, juros de mora de 1% a partir da citação; ( III ) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela 
deferida inicialmente, tornando-a definitiva”.

Apela o BRADESCO SAÚDE S/A aduzindo preliminarmente, prescrição da pretensão autoral – impossibilidade 
de restituição de valores anteriores a 1 ano antes do ajuizamento e, no mérito, legalidade dos reajustes; inaplicabilidade do 
CDC por se tratar de contrato firmado entre duas empresas; ausência de comprovação dos danos materiais; não ocorrência 
de repetição de indébito; inexistência do dever de indenizar pela ausência de ato ilícito como um dos pressupostos da 
responsabilidade civil.

Devidamente intimado o apelado, não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão de fl. 277.
É o relatório.

V O T O

Apelação que vai conhecida.
O Juiz julgou procedente a ação para “afastar os reajustes abusivos e enfocados na inicial e também na tutela 

antecipada concedida aplicados ao contrato firmado entre as partes, ficando autorizados, contudo, os reajustes previstos pela 
ANS; ( II) determinar a restituição dos valores pagos a maior pelos autores, em decorrência dos reajustes ora reconhecidos 
como abusivos, nos últimos quatro anos, de 2009 a 2013, no valor de R$24.684,63 (vinte e quatro mil, seiscentos e 
oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), devidamente corrigido via INPC a partir da citação, juros de mora de 
1% a partir da citação; ( III ) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela deferida inicialmente, tornando-a definitiva”.

Preliminar de prescrição.
Alega o apelante impossibilidade de restituição de valores anteriores a 1 ano antes do ajuizamento.
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Quanto ao prazo prescricional aplicável à restituição das parcelas, filio-me ao entendimento firmado no julgamento 
do REsp. 1360969/RS, julgado na forma dos recursos repetitivos, Tema 610, onde firmada a tese no sentido de que “na 
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de 
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, 
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.

A propósito, em se tratando de contrato de trato sucessivo, a pretensão de revisão do valor devido não é alcançada 
pela prescrição de fundo de direito, sob pena de se impedir a eficácia da tutela jurisdicional sobre violações de direito 
atuais, haja vista que no contrato de execução continuada as prestações surgem periodicamente, a cada vencimento (dia a 
dia, mês a mês, etc.).

Com efeito, somente há possibilidade de revisão do contrato atualmente em vigência, porém, limitando-se a 
eventual eficácia do provimento judicial às prestações compreendidas pelos últimos 3 anos da contratualidade.

Portanto, impositiva a aplicação do prazo prescricional trienal sobre o contrato atualmente em vigência, não 
merecendo acolhimento a pretensão de aplicabilidade do prazo de prescrição anual.

Contudo, merece reforma a sentença guerreada que aplicou a prescrição o prazo prescricional de dez anos.
Sentença reformada no ponto. Preliminar acolhida por fundamento diverso.
Mérito.
Trata-se de ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com estipulante COFIC – AMS 

POLO – AGREGADOS, em que se discute a legalidade e abusividade de cláusulas de reajuste de mensalidade em razão 
da mudança de faixa etária.

Aduz o apelante que não cabe a incidência do CDC por se tratar de contrato firmado entre duas empresas e o 
reajuste é legal.

Inicialmente, importa ser ressaltado que a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do 
Consumidor, conforme se verifica da leitura do artigo 3º, parágrafo 2º do diploma consumerista, in verbis:

Art. 3° ...
...
§ 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.

Ademais, tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ que assim disciplina: 
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”

A respeito da controvérsia envolvendo a validade de cláusula de reajuste de mensalidade em razão de mudança 
de faixa etária, faz-se impositiva observância da lei vigente quando da contratação.

Ressalte-se, de logo, que não é o caso de aplicar o entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 
1568244 (2015/0297278-0 de 19/12/2016) por meio de Recurso Repetitivo, tema 952, por não se tratar, o caso em tela, 
de reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar.

Por questão de segurança jurídica em matéria contratual, impõe-se a compreensão de que “os contratos nascidos 
sob o império da lei antiga permanecem a ela submetidos, mesmo quando os seus efeitos se desenvolvem sob o domínio 
da lei nova” (BARROSO, Luis Roberto. Artigo: Direito Intertemporal, Competências funcionais e Regime Jurídico dos 
Planos e Seguros de Saúde. Publicado no livro Planos de saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Participação do Ministro 
Marco Aurélio Mello. Coordenação de Luiz Augusto Ferreira Carneiro – RJ: forense, 2012).

Infere-se da análise dos autos que se trata de apólice nº 8616 firmado como estipulante a COFIC, com vigência 
em 31/12/1999 (fl. 144/185), sob a vigência da Lei nº 9.656/98
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Com a edição da Lei nº 9.656/98 houve a regulamentação dos planos de saúde, sendo que a questão acerca da 
variação das mensalidades em virtude da faixa etária do beneficiário passou a estar legalmente prevista no art. 15 da Lei 
9.656/98, que assim disciplina:

Art.15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente 
poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de 
reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o 
disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta 
anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou 
sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Para regulamentar a incidência destes reajustes a ANS editou a Resolução CONSU nº 06/98 que assim dispôs:

Art. 1° Para efeito do disposto no artigo 15 de Lei 9.656/98, as variações das contraprestações 
pecuniárias em razão da idade do usuário e de seus dependentes, obrigatoriamente, deverão ser 
estabelecidas nos contratos de planos ou seguros privados a assistência à saúde, observando-se as 
07 (sete) faixas etárias discriminadas abaixo: (Redação dada pela Resolução CONSU nº 15, de 
1999).
I - 0 (zero) a 17 (dezessete) anos de idade;
II - 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade:
III - 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos de idade;
IV - 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos de idade;
V - 50 (cinqüenta) a 59 (cinqüenta e nove) anos de idade;
VI - 60 (sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos de idade;
VII- 70 (setenta) anos de idade ou mais.

As disposições da Lei 9.656/98, reguladas pela Resolução CONSU nº 06/98 são aplicáveis aos contratos firmados 
entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003.

Nesse sentido, mostra-se eficaz uma visão interpretativa da questão à luz das normas protetivas do Código de 
Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 
de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
(...)
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
(...)
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 
do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
(...)
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Art. 54. (...) § 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 
ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar 
sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008)
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Deve ser considerado que a variação das mensalidades de planos de saúde em razão da mudança de faixa etária 
é fator indispensável para manutenção da viabilidade econômico-financeira do plano, com base no incremento do risco 
contratado.

O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária de segurado idoso não pode, por si só, ser considerado 
ilegal ou abusivo, devendo ser avaliado se houve previsão contratual de alteração, se foram aplicados percentuais razoáveis, 
que não visem, ao final, a impossibilitar a permanência da filiação do idoso, se houve observância do princípio da boa-fé 
objetiva.

Nesse sentido, destaca-se os critérios para aferição de abusividade enunciados no Recurso Especial n. 1.280.211/
SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. em 23.4.2014):

(...) a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa 
etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade 
com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Precedente: REsp 866.840/
SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 
julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011.
3. Em se tratando de contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, 
observadas as regras dispostas na Resolução CONSU 6/98, o reconhecimento da validade da 
cláusula de reajuste etário (aplicável aos idosos, que não participem de um plano ou seguro há 
mais de dez anos) dependerá: (i) da existência de previsão expressa no instrumento contratual; 
(ii) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última 
(o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto 
para os usuários entre zero e dezessete anos); e (iii) da inexistência de índices de reajuste 
desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto 
confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso conferida 
pela Lei 10.741/2003. (...) Na espécie, a partir dos contornos fáticos delineados na origem, 
a segurada idosa participava do plano há menos de dez anos, tendo seu plano de saúde sido 
reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, 
quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos. (...) A aludida estipulação contratual pode 
ocasionar - tal como se deu na hipótese sob comento -, expressiva majoração da mensalidade 
do plano de saúde por ocasião do implemento dos sessenta anos de idade do consumidor, 
impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do 
vínculo jurídico. (...) De acordo com o entendimento exarado pela Quarta Turma, quando do 
julgamento do Recurso Especial 866.840/SP, acerca da exegese a ser conferida ao § 3º do artigo 
15 da Lei 10.741/2003, “a cláusula contratual que preveja aumento de mensalidade com base 
exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que 
deve ser afastada”. (...) Conforme decidido, “esse vício se percebe pela ausência de justificativa 
para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível sobretudo pela demasia da majoração 
do valor da mensalidade do contrato de seguro de vida do idoso, comparada com os percentuais 
de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. Isso é que compromete a validade 
da norma contratual, por ser ilegal, discriminatória”.
5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93% (noventa e 
três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 
(sessenta) anos, majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente 
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dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes, a possibilitar o 
reconhecimento, de plano, da abusividade da respectiva cláusula.
6. Recurso especial provido, para reconhecer a abusividade do percentual de reajuste estipulado 
para a consumidora maior de sessenta anos, determinando-se, para efeito de integração do 
contrato, a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser 
computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do 
efetivo incremento do risco contratado. (REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014)

Em última palavra, como bem coloca o eminente Desembargador Ney Wieddmann em suas manifestações:

Não há como se reputar abusivo todo e qualquer reajuste efetuado em virtude de mudança 
de faixa etária, devendo ser limitado tão somente quando caracterizar-se como efetivamente 
discriminatório, atuando como cláusula barreira à manutenção ou ingresso do idoso no rol de 
beneficiários do plano. Caracteriza-se tal situação quando há previsão de reajuste em percentual 
demasiado, sem justificativa ou ainda desproporcional aos demais reajustes por faixa etária 
realizados no curso da contratação, evidenciando o aspecto discriminatório e o abuso do exercício 
de direito por parte da operadora do plano.

Em suma, conclui-se que a permissão para variação de preço ou aumento de mensalidade vai até o limite em que 
resulta em colocação do beneficiário em desvantagem exagerada ou discriminatória em razão da idade, visando forçá-lo à 
saída do plano, o que se torna perceptível pela desproporção da variação da mensalidade do idoso quando comparada com 
os percentuais de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto.

Examinando as particularidades do caso concreto denota-se que era cobrado o valor de R$ 3.085,54 por mês e em 
18/12/2014 o valor saltou para 5.243,59, gerando um aumento de 69% na parcela da autora, onerando excessivamente 
a mesma.

Da análise do contrato juntado aos autos às fls. 144/185, da leitura da cláusula 14 que trata de reajuste por 
mudança de faixa etária, dispõe que da faixa etária de 60 a 69 anos para a faixa etária de 70 anos em diante o reajuste 
percentual é de 0,00, desse modo, no caso dos autos em se tratando de segurada com 99 anos na data da propositura da 
ação, aplicando a cláusula 14 do contrato, não haveria que se falar em reajuste.

Contudo, mesmo sendo sucumbente a autora nesse ponto, a mesma não recorreu, fator que impossibilita a reforma 
da sentença no ponto para aplicar a referida cláusula, ante o princípio da proibição do reformatio in pejus.

Nesse sentido, o Juiz singular limitou os aumentos do plano de saúde ao percentual fixado pela ANS, assim o fez: 
“porque a cláusula contratual que estabelece os mencionados reajustes não indicam os critérios utilizados para determinar 
variações tão expressivas de preço, rompendo com o equilíbrio contratual”.

Cabível, assim, a manutenção da sentença nesse ponto por entender que a variação da mensalidade em virtude de 
mudança de faixa etária, não pode afrontar a justa expectativa do consumidor em manter-se como beneficiário do plano na 
sua velhice, momento em que mais necessita de cuidados médicos, devendo ser limitado reajuste que, por vias transversas, 
acabe por expurgá-lo do plano.

Por fim, alega o apelante a não ocorrência de repetição de indébito.
Reconhecida a abusividade do reajuste, os valores cobrados a maior nos últimos três anos, a contar do ajuizamento 

da ação, devem ser devidamente restituídos, observada a prescrição trienal, na forma da Tese firmada no julgamento do 
RESp nº 1.360.969/RS, Tema 610, aprovada pelo STJ, na forma dos Recurso Repetitivos, ou seja, até 10/2011.

Outrossim, os valores a serem restituídos, pelos pagamentos feitos a maior, de acordo com os critérios acima 
definidos, sob pena de enriquecimento indevido da operadora do plano de saúde, serão devidos na forma simples, e não 
em dobro, porque não se reconhece a má-fé da ré no caso concreto.
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Cabível a reforma da sentença no ponto em parte para determinar a restituição dos valores pagos a maior pelos 
autores, na forma determinada na sentença, em decorrência dos reajustes reconhecidos como abusivos até o mês de 
outubro de 2011, três anos antes a data do ajuizamento da ação (21/10/2014), ante a observância da prescrição trienal.

Ônus sucumbenciais mantidos como na sentença.
Ante o exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO a fim de reconhecer a 

prescrição trienal e, no mérito, determinar a devolução dos valores pagos até o mês de outubro de 2011, ou seja, três anos 
antes ao ajuizamento da ação.

É o voto.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025671-18.2010.8.05.0080, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES.JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, JULGADO EM 21/02/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGUROS JUNTO AO 
BRADESCO COM INÍCIO EM 1990 ATÉ 2006 OFERTADO PELO PREPOSTO 
DO BANCO. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE DE 
SENTENÇA.  
Momento próprio e adequado para a adoção do provimento, ao argumento de que encerrada 
a fase instrutória, disporá o julgador de melhores elementos para analisar a conveniência 
dessa inversão, sem que isso represente ofensa ao princípio da ampla defesa do fornecedor, 
já que este tem ciência de que, na forma do inciso III do artigo 6º do CDC, a regra pode 
ser invertida.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 178, §10º, INCISO III, 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E SÚMULA 291 DO STJ. DA DATA DA CIÊNCIA DA 
LESÃO EM 07/08/2008 (MARCADOR MÍNIMO) ATÉ A DATA DA INTERPOSIÇÃO 
DA AÇÃO 09/12/2010 ULTRAPASSARAM UM POUCO MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A CONDENAÇÃO NA DEVOLUÇÃO 
DAS CONTRIBUIÇÕES SEM O REFERIDO PEDIDO. PEDIDO DOS AUTORES 
DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL, ITEM “A”. SENTENÇA MANTIDA NO 
PONTO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL 
REAIS) EM FAVOR DE CADA UM DOS AUTORES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. PESSOAS IDOSAS QUE PLANEJARAM SEU FUTURO. CAUSA 
DE CONSTRANGIMENTO E DOR AS PARTES QUE ACREDITARAM NA 
PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BANCO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. 
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO ATO CONSIDERANDO-SE 
UMA PROSPECÇÃO PARA O FUTURO DOS VALORES QUE OS APELADOS 
RECEBERIAM A TÍTULO DE APOSENTADORIA. EXPECTATIVA DE VIDA DO 
BRASILEIRO. CÁLCULO DE PROBABILIDADE DE UM SALÁRIO MÍNIMO 
MENSAL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025671-18.2010.805.0080, em que é 
apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado RUBEM FELIX VALLE E OUTROS.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante 
expostas.                                                                                                                                                            

Vieram-me os autos conclusos.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença proferida pelo juiz a quo, fls. 729/738, onde, julgou procedente em parte os pedidos 
para condenar os réus solidariamente em devolver todos os valore pagos correspondentes a todas as contribuições mensais 
e únicas dos investimentos realizados pelos autores referentes a planos de previdência, acrescidos de juros e correção.

Determinou o pagamento a cada um dos autores, a título de indenização por dano moral o valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), bem como, que os acionados tragam aos autos os cálculos dos valores pagos pelos autores, sob pena 
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim, condenou, os acionados em custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do 
valor da condenação.

Irresignado, o Bradesco Vida e Previdência S/A apela, requerendo reforma da sentença ante a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em sentença, bem como o reconhecimento da prescrição decenal do art. 2028 do CC de 2002, 
contando-se do evento que ensejou o cancelamento ou entenda pela prescrição quinquenal prevista na súmula 291 do STJ.

Aduz o apelante a impossibilidade de condenação na devolução das contribuições sem a anulação das contratações 
dos planos de previdência; a inocorrência de danos morais e a necessidade de reforma quanto ao valor exorbitante, 
desproporcional e desarrazoado.

Por fim, sustenta o não cabimento da multa aplicada.
Às fls. 821/831 os autores apresentaram contrarrazões pleiteando o desprovimento ao Recurso de Apelação.
É o relatório.

VOTO
  
Conheço do recurso.
Tratam-se de contratos de Plano I de Previdência Privada para Empregados e Dirigentes de Empresas em 

09/09/1990, por intermédio de um “preposto”, os quais oferecia os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição 
(Renda Garantida), aposentadoria por invalidez, pecúlio aos beneficiários indicados na proposta, pensão ao viúvo do 
participante, pensão aos filhos menores e seguro de vida resgatável.

Restou acordado que o pagamento das parcelas seria efetivado mediante débito automático diretamente na conta 
corrente.

Sustentam que foram enganados pelos acionados que realizaram vários cancelamentos e revendas, sem a 
concordância dos autores, almejando nova comissão que os prepostos recebiam e também o cumprimento de meta 
estipulada pelos acionados. Fato que alegam ter gerado graves prejuízos na reserva financeira dos autores, a exemplo de altas 
taxas de administração que inicia a cada cancelamento e novas vendas, perdas de benefícios, carências e a impossibilidade 
de usufruir dos investimentos realizados.

Destacaram, ainda, os autores que em um dos contratos refeito previa ao participante que tivesse filhos menores, 
pensão aos filhos menores, quando o primeiro e a segunda acionantes não possuíam tal requisito; demonstrando que os 
acionados comercializavam produtos que atendessem ao cumprimento das suas metas ou que oferecesse maior comissão.

Alegam que alguns valores foram entregues em cheque ou dinheiro aos prepostos das acionadas a fim de proceder o 
depósito direcionado ao fundo de previdência, quando esses percebiam ter saldo insuficiente para ocorrer o débito. Valores 
esses, aduzem os autores, foram depositados na conta pessoal do preposto e outras contas que os acionados desconhecem 
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e para comprovar a entrega dos valores nas contas das autoras, os prepostos faziam um falso depósito no caixa eletrônico, 
com o preenchimento do valor efetivamente entregue, porém com o envelope vazio.

Destacaram os requerentes que recebiam informações insuficientes, precárias, de saldos e extratos, sendo impossível 
perceber o que de fato acontecia.

Prosseguem os autores aduzindo que os requerentes não acumularam reserva financeira compatível para receber 
o benefício porque foram lesados tanto em relação aos diversos cancelamentos praticados, quanto pela fraude descrita na 
exordial.

Por fim, destacaram que contribuíram para aposentadoria complementar e benefícios de seguro acessórios ao plano 
principal com início em 1990 até o período de 2006, quando o primeiro e segundo acionantes reuniram os requisitos 
legais/administrativos para estarem aposentados, porém, não ocorreu.

O Juiz singular entendeu por julgar parcialmente procedente a fim de condenar os réus solidariamente em devolver 
todos os valore pagos correspondentes a todas as contribuições mensais e únicas dos investimentos realizados pelos autores 
referentes a planos de previdência, acrescidos de juros e correção; determinar o pagamento a cada um dos autores, a título 
de indenização por dano moral o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como, que os acionados tragam aos 
autos os cálculos dos valores pagos pelos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Adveio a Apelação do Bradesco Vida e Previdência S/A aduzindo que o Bradesco Vida e Previdência S/A 
apela, requerendo reforma da sentença ante a impossibilidade de inversão do ônus da prova em sentença, bem como o 
reconhecimento da prescrição decenal do art. 2028 do CC de 2002, contando-se do evento que ensejou o cancelamento 
ou entenda pela prescrição quinquenal prevista na súmula 291 do STJ.

Aduz o apelante a impossibilidade de condenação na devolução das contribuições sem a anulação das contratações 
dos planos de previdência; a inocorrência de danos morais e a necessidade de reforma quanto ao valor exorbitante, 
desproporcional e desarrazoado.

Por fim, sustenta o não cabimento da multa aplicada.
Da alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova em sentença.
Alega a Apelante que o Juiz singular entendeu que o ônus da prova incumbia apenas aos réus, desrespeitando o 

entendimento atual do STJ, de modo que, não deu a parte a oportunidade de se desincumbir dos ônus que lhes foram 
atribuídos.

Aconselhável é a providência, por parte do julgador singular, de inverter o ônus da prova, antes de dar início 
à produção de provas. Com efeito, a inversão discutida oportuniza à parte, em desfavor de quem se inverteu o ônus, 
produzir a prova de seu interesse.

Contudo, não obstante o quanto exposto acima, a jurisprudência também tem entendido o momento da prolação 
da sentença, como sendo o próprio e adequado para a adoção do provimento, ao argumento de que encerrada a fase 
instrutória, disporá o julgador de melhores elementos para analisar a conveniência dessa inversão, sem que isso represente 
ofensa ao princípio da ampla defesa do fornecedor, já que este tem ciência de que, na forma do inciso III do artigo 6º do 
CDC, a regra pode ser invertida.

Filia-se, portanto, a este entendimento.
Apelo improvido no ponto.
Da alegação da prescrição decenal.
Aduz a aplicação do art. 2.028 do Código Civil que prevê a prescrição decenal relativamente aos contratos/proposta: 

58 0128811; 1214815; v2 0001703, referentes a RUBEM FÉLIX VALLE; 94 0095176; 580128810; 80 0028215; 
V2 0001705, referentes a ENECLIDES DE SANTANA VALLE; 96 0024467; MV2 0284004, REFERENTES A 
ANTONIO SERGIO DE SANTANA VALLE; 96 0032783; MV2 0284003; MV2 0422984; MV2 9997658, referentes a 
MARCELO DE SANTANA VALLE; 96 0032782; MV2 0284005; MV2 0422983; MV2 9997657, referentes a TELMA 
MARIA VALLE BARBOSA; 80 0028213; 96 0024468; MV2 0284001; MV2 0422944; MV2 9997656, referentes a 
MARGARETH DE SANTANA VALLE.
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A regra contida no Art. 2028, do Novo Código Civil, impõe dois requisitos para que sejam aplicados os prazos da 
lei anterior. Quais sejam:

1º ) que o prazo tenha sido reduzido por este Código (o novo CC);
2º) que na data de entrada em vigor do novo Código Civil, já tenha transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada.
Compulsando os presentes autos, verifica-se que a ação foi proposta em 09/12/2010, conforme carimbo de 

protocolo na inicial.
O direito de propor a ação reparatória apenas surge com a ciência da lesão, pois antes não há que se falar em direito 

subjetivo violado.
Da análise dos documentos de fls. 118/119 encaminhados pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA em 

07/08/2008 para o Sr. Eneclides, faz crer o absoluto cumprimento do contrato (recebimento do benefício de aposentadoria), 
ao destacar que o mesmo “atingirá, em 01.11.2008, a data estipulada em seu Plano, para início de recebimento do 
benefício de Aposentadoria ou Renda, conforme Proposta/Tipo de Renda”.

Desse modo, não há como considerar a data da ciência da lesão como sendo em 15/04/2000, com pretende o 
Apelado, por força de uma carta enviada do Sr. Eneclides para o Bradesco pedindo providências do Banco, já que não pode 
inferir da referida correspondência o conhecimento da lesão.

Desse modo, não cabe a aplicação do Código Civil anterior.
Aplicando-se, no caso dos autos, o que dispõe o art. 178, §10º, inciso III, do Código Civil de 2002, que prescreve 

em cinco anos as prestações de rendas temporárias ou vitalícias e a súmula 291 do STJ que “a ação de cobrança de parcelas 
de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”.

Assim, da data da ciência da lesão, que tomamos como marco mínimo o dia 07/08/2008, para a data da propositura 
da ação, 09/12/2010, só decorreram 2 anos e 4 meses.

Destarte, não há que se falar em prescrição.
Sentença mantida no ponto.
Da alegação de julgamento extra petita.
Aduz o Apelante a impossibilidade de condenação na devolução das contribuições sem o referido pedido.
Da análise dos pedidos dos autores, verifica-se o pedido de “restituição integral dos valores desembolsados (R$ 

761.376,60 – setecentos e sessenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) ou ainda a restituição 
dos valores referentes ao plano de pensão aos filhos menores, B 08 (R$ 173.299,84 – cento e setenta e três mil, duzentos 
e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) pelas razões apresentadas.

Assim, descabida a alegação de julgamento extra petita.
Apelo improvido no ponto.
Dos danos morais.
Alega o Apelante a inocorrência de danos morais e requer, se assim não entender, a redução do valor fixado a título 

de indenização por ser desproporcional e desarrazoado.
Fixou o Juiz singular o valor da indenização em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor de cada um dos 

autores.
Do exame dos autos, verifica-se tratar de defeito na prestação do serviço, existindo provas suficientes sobre os fatos 

deduzidos pelos autores.
Como bem destacou o Juiz singular, vale transcrever, in verbis:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, conforme se infere dos autos, a parte ré 
ludibriou a parte autora, através de seus prepostos, que de forma unilateral, e sem o consentimento 
dos acionantes, cancelaram diversas vezes e refizeram os planos de previdências privadas por estes 
adquiridos, atingindo o planejamento de vida dos autores, frustrando a reserva financeira para 
suas aposentadorias, ocasionando constrangimento, dor e sofrimento àqueles que acreditaram na 
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propaganda de que “Quando chegar a data marcada, você passará a receber mensalmente a renda 
que você escolheu.” (fl. 212).
É patente, portanto, a reprovabilidade da conduta da parte acionada, que agiu em total desrespeito 
ao consumidor, não zelando sequer pela informação adequada, além da transparência necessária.

À vista do exposto, entende-se cabível a condenação do Banco em danos morais.
No arbitramento do valor a título de reparação pelos danos morais, devem ser observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Deste modo, o montante estabelecido não deve aviltar a razão e o bom senso, 
considerando a natureza do dano, sua extensão, o modo em que ele atinge a honra objetiva da pessoa e os transtornos que 
foi capaz de gerar. A indenização também deve atingir sua dupla função: reparatória e penalizante, evitando assim que o 
infortúnio volte a se repetir.

Considerando as condições do caso em tela, por se tratar de pessoas idosas que projetaram garantir uma vida digna 
com a complementação da sua aposentadoria, bem como a situação patrimonial do Banco Bradesco, segundo maior banco 
privado do país, entende-se pela manutenção do valor fixado pelo Juiz singular em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ainda, cabe ressaltar que o montante fixado no primeiro grau, realizando uma prospecção para o futuro, bem 
como, considerando a média nacional da expectativa de vida do brasileiro, que segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 75,5 anos de idade e dos valores que os apelados receberiam a título 
de aposentadoria,  correspondendo aproximadamente a um salário mínimo num cálculo de probabilidade, entende-se 
adequado para suprir parte do dano causado,

Por tudo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO para manter a sentença em todos 
os seus termos.

É o voto.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº0014576-74.1999.8.05.0080, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, JULGADO EM 12/06/2017.

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. 1. CIVIL E PROCESSO CIVIL. 
2. DANOS MORAIS. 3. ATROPELO EM VIA PÚBLICA ENVOLVENDO VIATURA 
DA POLÍCIA MILITAR. MORTE DA VÍTIMA. 4. RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. 5. VEÍCULO QUE 
TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INADEQUADA NA VIA. 6. DE CUJUS, 
QUE NO MOMENTO DO SINISTRO, SE ENCONTRAVA ALCOOLIZADO. 
7. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CINQUENTA MIL REAIS NA SENTENÇA 
HOSTILIZADA. 8. NECESSIDADE DE AQUILATAR, NO CASO CONCRETO, O 
GRAU DE CULPA DO FALECIDO, PARA QUE SE POSSA FIXAR O CORRETO 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. 9. INTELIGÊNCIA DO ART.945, DO CÓDIGO CIVIL 
DE 2002. AFERIÇÃO DE MAIOR RESPONSABILIDADE DO ESTADO, ATRAVÉS 
DE SEU AGENTE PÚBLICO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS 
EM QUE OCORREU O ACIDENTE. 10. MAJORAÇÃO DO VALOR DA ALUDIDA 
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA PARA NOVENTA MIL REAIS, CORRESPONDENDO 
A 90% DO VALOR PEDIDO NA EXORDIAL. 11. INCIDÊNCIA, NO MONTANTE 
INDENIZATÓRIO, DO ART. 1 – F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 
PELA LEI Nº 11.960/09. 12. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGOS 
PELO APELADO, NO IMPORTE DE 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 
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INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326, DO STJ. 13. DECISUM REFORMADO. 14. 
RECURSO IMPROVIDO. 15. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME 
NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária e apelação cível nº 0014576-74.1999.8.05.0080, de 
FEIRA DE SANTANA, em que são apelantes MARIA NEUMÍSIA GOMES, JORGE LUÍS GOMES NASCIMENTO 
e BRUNO CARLOS GOMES NASCIMENTO e apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, em reexame necessário, integrar a 
sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Adoto o relatório constante da sentença prolatada às fls. 343/346 e 376, pela Juíza de Direito da 7ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória que julgou a ação nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a 
presente ação de reparação de danos proposta por MARIA NEUMISIA GOMES, JORGE LUIS 
GOMES NASCIMENTO e BRUNO CARLOS GOMES NASCIMENTO em face do ESTADO 
DA BAHIA, para condenar o requerido ao pagamento de pensal mensal equivalente a dois salários 
mínimos aos requerentes (metade dos 2/3 dos rendimentos da vítima) da data do evento danoso até a 
data em que o genitor e companheiro dos autores completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade para 
MARIA NEUMISIA GOMES, cessando seu benefício caso venha a contrair novas núpcias ou união 
estável, sendo que os requerentes JORGE LUIS GOMES NASCIMENTO e BRUNO CARLOS 
GOMES NASCIMENTO receberão o benefício até completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, 
condeno, ainda, o promovido ao pagamento de indenização pelos danos morais no montante de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo 
IPCA, a partir da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e com juros moratórios 
equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). 
Defiro a gratuidade judicial requerida pelos autores na inicial. Diante da sucumbência mínima do 
pedido e do benefício da assitência judiciária gratuita concedida aos autores, devendo-se observar a 
disposição contida no art. 12 da Lei nº 1060/50, bem como a disposição contida no art. art. 10, 
inciso IV, da Lei estadual nº 12.373/2011, deixo de condenar às partes às custas processuais, devendo 
cada uma arcar com os honorários advocatícios do seu patrono, no montante de 10 % do valor da 
condenação, nos termos do § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisão 
ao reexame necessário, em conformidade com o disposto no art. 475 do CPC.”

Irresignados com o decisum, os autores apresentaram recurso de apelação (fls.288/296), alegando, em síntese: a) 
a inexistência de culpa concorrente e a consequente necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado, a título 
de danos morais; b) a condenação do apelado aos honorários de sucumbência, em percentual superior a 10% do valor da 
condenação.

Pleitearam, destarte, o provimento do recurso.
O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, consoante certificado às fls.305/307.
O parecer da Procuradoria de Justiça foi lançado nos autos às fls.336/340, opinando pelo conhecimento e 

provimento do recurso.
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Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da Primeira Câmara Cível, 
nos termos do art. 931, do Novo Código de Processo Civil, para inclusão do feito em pauta de julgamento, salientando 
que o presente recurso é passível de sustentação oral, nos termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.

VOTO

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. O caso em apreço diz respeito a pleito indenizatório formulado pela viúva e dois filhos do Sr. Luiz Carlos Souza 

Nascimento, que faleceu em virtude de atropelamento por viatura da Polícia Militar da Bahia, na data de 11/09/1998.
O de cujus, na ocasião do evento capital, atravessava uma via desta cidade, denominada Ladeira da Montanha, às 

22:20h, quando foi atropelado pelo aludido veículo, conduzido pelo soldado Luís Gonzaga Coelho.
Após a regular instrução processual, foi proferida sentença que, reconhecendo a culpa concorrente dos envolvidos 

no acontecimento, determinou pensão alimentícia e indenização por danos morais em favor dos autores.
Inconformados, os demandantes apelaram, se insurgindo apenas contra o valor da citada indenização e a 

ausência de condenação do apelado nos honorários de sucumbência.
Bem esclarecidos estes aspectos, necessários para a correta intelecção da lide submetida à apreciação, passa-

se a análise do cerne do recurso.
3. Primeiramente vale assinalar que a responsabilidade civil no direito brasileiro encontra-se delineada nos arts. 

186 e 927, ambos do Código Civil, nos termos abaixo transcritos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (grifo nosso).”

O apelado, por sua vez, na qualidade de pessoa jurídica de direito público, submete-se ao regime de responsabilidade 
objetiva do Estado, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo e no art.37, § 6º, da Constituição Federal de 
1988, que dispõe:

“ Art.37 (…)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
(grifo nosso) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, vale apontar a posição incisiva da Profª. Maria Sílvia Zanella di Pietro:

“Entende-se que, a partir da Constituição de 1946, ficou consagrada a teoria da responsabilidade 
objetiva do Estado; parte-se da ideia de que, se o dispositivo só exige culpa ou dolo pára o direito de 
regresso contra o funcionário, é porque não quis fazer a mesma exigência para as pessoas jurídicas.
No dispositivo constitucional estão compreendidas duas regras: a da responsabilidade objetiva do 
Estado e a da responsabilidade subjetiva do funcionário.” (Direito administrativo/ Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro. - 19. ed. - 2. reimpr. - São Paulo: Atlas, 2006)
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Suavizando esta regra, a culpa da vítima pode servir como atenuante na responsabilização objetiva do ente estatal 
pelos danos acarretados, impondo o abrandamento da condenação a ser proferida contra as pessoas jurídicas de direito 
público ou privado prestadoras de serviços públicos.

Em relação à matéria, a referida administrativista paulista esclarece:

“Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta 
deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou 
quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única. São apontadas 
como causas excludentes da responsabilidade a força maior e a culpa da vítima. (…)

Quando houver culpa da vítima, há que se distinguir se é sua culpa exclusiva ou concorrente 
com a do poder público; no primeiro caso, o Estado não responde; no segundo, atenua-se a 
sua responsabilidade, que se reparte com a da vítima ((RTJ 55/50, RT 447/82 E 518/99) 
(grifo nosso)” (Direito administrativo/ Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 19. ed. - 2. reimpr. - São 
Paulo: Atlas, 2006)

Sobre o tema, vale a colação de jurisprudência:

Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e moral. Culpa concorrente. 
Decisão proferida no juízo criminal, devidamente transitada em julgado, que reconheceu a 
culpa do preposto da ré pela ocorrência do sinistro. Efeito vinculatório ao juízo cível. Ocorre, 
entretanto, que a vítima contribuiu com o resultado do evento danoso, pois estava trafegando 
na contramão da direção. Presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, 
de rigor o ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pelos genitores da vítima 
do acidente (grifo nosso).
Tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na vida dos autores e as condições das partes, o 
valor arbitrado pelo juízo de origem, a título de indenização por dano moral, em favor da dos genitores 
da vítima, deve ser majorado para a quantia de R$88.000,00 para cada um.
Pensão mensal. Cabimento. Família de baixa renda. Presunção de que a remuneração percebida pela 
vítima contribuía para o sustento dos autores. Prestações mensais que, em razão da culpa concorrente, 
devem corresponder a 1/3 do salário que o falecido recebia.
Recurso do réu Cláudio parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Recurso da Fazenda 
Pública improvido. Recurso dos autores parcialmente provido.
(TJSP, Relator(a): Gomes Varjão; Comarca: Taboão da Serra; Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 19/10/2016; Data de registro: 20/10/2016)

4. No caso concreto, visualiza-se exatamente essa confluência de culpas entre o ente público, representado pelo 
policial que guiava a viatura, e o de cujus, na materialização do sinistro.

O laudo do exame necroscópico (fls.14/16), exarado pelo Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, é categórico ao 
apontar expressiva quantidade de álcool no sangue da vítima, senão vejamos:

“solicitado alcoolemia, cujo resultado é o seguinte: - Laudo do LCPT nº 16.399/98: 3,80g de álcool 
etílico por litro de sangue (grifo nosso).”

Este mesmo Instituto, às fls.215/216, emitiu parecer sobre o teor alcoólico identificado no corpo do acidentado, 
apresentando a escala dos efeitos etílicos sobre o indivíduo, nos termos transcritos abaixo:
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“A avaliação dos resultados da alcoolemia varia de autor para autor, entretanto a mais aceita é a 
seguinte:
Alcoolemia menor de 0,5 mg/1000 ml de sangue – intoxicação inaparente.
Alcoolemia entre 0,5 e 2,0 mg/1000 ml de sangue – presença de distúrbios tóxicos.
Alcoolemia maior 2,0 mg/1000 ml de sangue- estado de embriaguez (grifo nosso).”

Em consonância com o resultado dos exames laboratoriais, a conclusão da sindicância realizada pela Polícia Militar 
da Bahia sobre o caso (fls.36/37), assinalou a percepção de várias testemunhas do fato, acerca da conduta da vítima no 
evento trágico:

“Após ouvir todos os Policiais Militares componentes da guarnição e as testemunha (sic) do fato Sd. 
1º Cl PM CLERISTON NASCIMENTO EVANGELISTA DOS ANTOS, que transitava no local, 
pilotando uma CG; Sr. Carlos Augusto Reis Santos e Srª. Maria Cristina de Souza, que afirmaram 
que a vítima adentrou de forma inesperada na pista, e que se não fosse atropelada pela 
viatura, provavelmente teria sido pela moto (grifo nosso).”

Comprovada a embriaguez da vítima, resta claro que a mesma estava com a acuidade dos seus sentidos 
comprometida. Este panorama sensorial precário em que se encontrava o de cujus, por certo impediu que o mesmo 
utilizasse a percepção adequada para atravessar a via, colaborando, assim, para o resultado danoso verificado.

Em outras palavras, o dever de cuidado não é apenas do motorista do veículo, mas também do pedestre, que 
ao atravessar uma via pública mal iluminada e em condições de tempo adversas, deve se cercar de cuidado e vigilância 
redobrados para transpor a pista de rolamento. É patente, entretanto, que o falecido não podia aplicar tal atenção e 
discernimento no seu deslocamento, vez que se encontrava em comprovado estado de embriaguez.

Vale reafirmar que o atropelo não ocorreu sobre a calçada, onde o estado de intoxicação etílica poderia ser encarado, 
por si só, como fator irrelevante, mas sim, no leito da rua, onde se exige de qualquer pedestre para a travessia da via, efetiva 
cautela e higidez sensorial.

Destarte, é inequívoca a colaboração da vítima na produção do evento danoso, como observou corretamente o 
decisum recorrido.

Acerca do tema, importa a colação de jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. MORTE. CONCESSIONÁRIA 
DE TRANSPORTE COLETIVO. NEXO CAUSAL. RODOVIA. PERÍMETRO URBANO. 
VELOCIDADE DO ÔNIBUS. EMBRIAGUEZ DO PEDESTRE. CULPA CONCORRENTE 
(GRIFO NOSSO). DANOS MORAIS. QUANTUM. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS 
PAIS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO. PRETENSÃO 
RESISTIDA. COBERTURAS CONTRATUAIS. APÓLICE. 1. Responsabilidade civil objetiva: as 
demandas relativas a acidente de trânsito devem ser julgadas com base na prova da culpa a teor 
do modelo de constatação da “preponderância da prova”, aplicável à espécie. Em se tratando de 
responsabilidade civil objetiva, recai sobre a parte ré, com maior intensidade, o ônus de provar a 
culpa ou o fato da vítima apto a elidir o nexo causal imputado à parte demandada. 2. Nexo causal 
imputado aos réus: consiste este no excesso de velocidade empreendido no ônibus, na medida em que 
este trafegava a uma velocidade compreendida entre 80 e 90 km/h, em trecho cujo limite máximo era 
de 40 km/h, o que é agravado por se tratar de trecho da rodovia localizado em perímetro urbano. 3. 
Nexo causal imputado à vítima: embriaguez da vítima (16 dg/l) que autoriza presumir a 
redução do estado de vigilância e do discernimento (grifo nosso). Declaração do motorista aos 
policiais rodoviários que compareceram ao local e preponderância das lesões no lado esquerdo da vítima 
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que autorizam concluir que a vítima empreendia travessia da rodovia, da margem direita para a 
esquerda, considerada a posição do ônibus. Ausência de provas a amparar a versão defensiva, segundo 
a qual a vítima caminhava sobre o leito principal da rodovia, de costas para o coletivo. (...) Precedentes 
desta Câmara Cível. Apelos providos parcialmente, o dos réus em maior extensão. (Apelação Cível 
Nº 70037852829, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 
Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/07/2012)

5. Por outro lado, o próprio condutor do veículo assinalou que trafegava na Ladeira da Montanha numa média de 
40 a 50 Km por hora no momento do acidente, vez que era noite e estava chovendo no local (fls.293).

Apesar disto, este último e uma testemunha enfatizaram que o impacto do atropelamento arremessou o corpo da 
vítima para o alto e, ao descer, o mesmo se chocou com o capô da viatura, inutilizando-a para o tráfego (fls.198 e 253).

Ora, se uma colisão foi tão violenta a ponto de tornar inoperante o automóvel envolvido, fica sinalizado que o 
mesmo trafegava em velocidade superior à indicada nos depoimentos citados, como bem enfatizou a sentença vergastada.

Ou seja, diante da deficitária iluminação e da chuva que se abatia sobre o lugar, o agente público tinha a obrigação 
de dirigir o veículo com maior diligência e defensividade, visando evitar sinistros como o analisado na presente demanda.

No tocante ao assunto, o seguinte aresto é representativo do posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APÓLICE SEM EXPRESSA EXCLUSÃO DA RUBRICA DANOS 
MORAIS. CULPA CONCORRENTE RATIFICADA. CONDENAÇÃO NOS DANOS MORAIS 
CORROBORADA. DESPESAS DE FUNERAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO DOS 
VALORES SEGURADOS. HONORÁRIOS EM PROL DA DENUNCIADA. PRECEDENTES.
Apólice de seguros que não contempla de forma expressa a exclusão dos danos morais. Entendimento de 
que os danos morais estejam incluídos na cobertura contratada para os danos corporais. Incidência da 
Súmula 402 do STJ. Incabível reverter o juízo de procedência que reconheceu a responsabilidade do 
motorista do ônibus da empresa ré pelo evento danoso. Ademais, em se tratando de atropelamento 
de pedestre em via urbana, a culpa do motorista é presumida, especialmente no presente 
caso em que este possuía experiência profissional e a alegação de “ponto cego” não o exime 
de sua responsabilidade. Ratificado o reconhecimento da culpa concorrente, pois a vítima, 
na ocasião, estava, comprovadamente, embriagada (grifo nosso). (...) PRELIMINAR 
REJEITADA. APELAÇÃO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 
DA SEGURADORA IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70060022266, Décima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 25/09/2014)

Neste panorama, a existência de culpa concorrente dos envolvidos no acidente resta sedimentada.
6. Bem assentados os alicerces lógicos acima explanados, importa analisar o valor fixado a título de indenização 

pelos danos acarretados com a morte da vítima.
Observa-se, nestes aspectos, que os demandantes, em sua exordial, pleitearam “reparação pecuniária de 

dano moral, em favor dos acionantes, em decorrência da morte do seu companheiro e pai cujo valor deverá ser 
arbitrado por V.Exa. no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)”.

Pois bem, o dano moral significa o abalo ao patrimônio subjetivo da pessoa, atingindo seu equilíbrio psíquico 
e emocional, ou ainda, a sua honra e boa fama. Na lide em relevo, é manifesto que os acionantes, mulher e filhos do 
indivíduo que morreu no referido acidente, experimentaram abalos de grande porte em suas respectivas searas morais, 
fazendo jus, portanto, à correlata reparação.

A par disto, entretanto, impende ponderar que a culpa da vítima no evento danoso tem o condão, como já 
visto acima, de atenuar a responsabilidade da empresa concessionária.

Acerca do assunto, o art.945, do Código Civil de 2002, dispõe:



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
429

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização 
será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano 
(grifo nosso). “

Assim, a sentença hostilizada, considerando a aludida participação do falecido no evento ocorrido, definiu o valor 
a ser pago aos apelante, a título de indenização por danos morais, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre, entretanto, que a mera existência de culpa concorrente não implica na redução do valor indenizatório 
pela metade, de maneira automática e matemática. Vale dizer, em atenção ao art.945, do Código Civil, importa 
aquilatar o grau de culpa da vítima em confrontação com a do causador do dano, fixando o importe ressarcitório de 
acordo com as nuances específicas da situação em análise.

Em suma, da apreciação dos autos vislumbra-se que o falecido, apesar de estar com alto grau de teor alcoólico no 
sangue no momento do atropelo, foi colhido por uma viatura policial conduzida de modo inadequado.

Conforme já dito acima, o agente público, no desempenho da sua função, tem o dever de atuar com zelo, atenção 
e segurança, não sendo justificável o atropelo de transeunte na subida de uma ladeira, ainda mais se o veículo em questão 
trafegava entre 40 Km/h e 50 Km/h.

Tal conduta revelou patente negligência do agente estatal, vez que se estivesse trafegando a tão baixa velocidade, 
teria tido tempo de frear e evitar o evento danoso. Se por outro lado, guiava em uma velocidade incompatível com a via e 
as condições de tempo e luminosidade do lugar, também incorreu em falta severa.

Neste panorama, vislumbra-se que a culpa da vítima foi mais tênue do que a culpa do Estado da Bahia, vez 
que este último detinha, através de seu servidor, muito mais condições de adotar posturas preventivas do que o de 
cujus.

Destarte, importa majorar o valor da indenização pelos danos gerados para 90% do valor requerido na exordial, ou 
seja, R$ 90.000,00 (noventa mil reais), observando-se os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como 
o teor do art.945, do Código Civil.

7. Em sede de reexame necessário, visualiza-se que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda 
Pública, após a entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, 
enquanto vigorarem.

Assim, a correção monetária e a compensação da mora devem ocorrer com base nos índices oficiais aplicados à 
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, 
considerando que a declaração de inconstitucionalidade efetivada pelo STF nas ADIs nº 4.357 e 4.425 (i) quanto aos 
juros moratórios, restringiu-se aos débitos da Fazenda Pública de natureza tributária; (ii) e quanto à correção monetária, 
restringiu-se aos débitos da Fazenda Pública já inscritos em precatório.

8. No tocante aos honorários sucumbenciais, percebe-se que o decisum apelado incorreu em equívoco. É que a 
aludida sentença deixou de condenar o recorrido ao pagamento da aludida verba, sob o fundamento de que teria havido 
sucumbência mínima.

Ora, se a pretensão autoral de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de pensão alimentar e de indenização 
por dano moral foi acolhida, ainda que em montantes inferiores ao postulado na inicial, por óbvio que a sucumbência da 
pessoa jurídica de direito público na demanda foi significativa.

Acerca deste aspecto, necessário apontar a existência da Súmula nº326, do STJ, que preconiza: “Na ação de 
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

A jurisprudência nacional também se posiciona sobre a matéria:

“Acidente de trânsito com resultado morte. Apelação adesiva objetivando o arbitramento de honorários 
advocatícios. Determinação ao causídico para recolhimento do preparo. Oportunidade para pagamento 
não atendida que impõe o reconhecimento da deserção. Agravo retido. Testemunha ouvida sem 
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compromisso que não trouxe qualquer prejuízo aos agravantes (pas de nullité sans grief ). Nulidade não 
configurada. Apelações. Presunção de culpa do condutor do veículo que invadiu a contramão e colidiu 
com outro, causando a morte de passageira deste. Causa excludente – caso fortuito - não demonstrada. 
Obrigação da empregadora de indenizar o dano causado pelo seu empregado no exercício da atividade 
laboral. Dicção do art. 932, III, do Código Civil e da Súmula 187 do C. STF. Responsabilidade 
objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Não demonstração de 
fato capaz de afastar o nexo de causalidade ou a culpa exclusiva da vítima. Obrigação de indenizar da 
Administração que se faz presente. Responsabilidade objetiva da transportadora - art. 734 do Código 
Civil – gerando o seu dever de indenizar, de forma solidária. Indenização por dano moral que deve 
ser fixada com ponderação, em conformidade com as circunstâncias do caso, comportando diminuição. 
Arbitramento em montante inferior ao pretendido que não configura sucumbência recíproca. Súmula 
nº 326 do C. STJ. Apelação adesiva não conhecida. Agravo retido dos autores desprovido e apelação 
provida em parte. Apelação da concessionária provida em parte (grifo nosso).” (TJSP, 28ª Câmara 
de Direito Privado, Rel. Dimas Rubens Fonseca, Publicação: 30/03/2016, julgamento: 30/03/2016)

Nesta esteira, diante da complexidade da causa e do trabalho dispendido pelos patronos dos demandantes, importa 
fixar os honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação, que deverão ser pagos pelo apelado.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para, reformando-se a sentença, majorar a indenização 
a ser paga pelo apelado aos apelantes, para o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devendo o ente público 
recorrido adimplir, ainda, com os honorários sucumbenciais, fixados em 15% do valor da condenação. Em sede 
de reexame necessário, determina-se a incidência, sobre o montante condenatório, dos critérios de atualização 
monetária e compensação da mora previstos no art. 1-F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09. Fica mantida a sentença vergastada em seus demais termos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003718-41.2008.8.05.0250, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESª. HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, JULGADO EM 14/06/2016.

CIVIL. INDENIZATÓRIA. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADE. RISCO. 
EVIDÊNCIA. MENORES. LOCAL. INTROMISSÃO. ACIDENTE. ÓBITOS. 
SEGURANÇA. DEVER. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE.  CAUSAS. 
CONCORRÊNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. ARTIGOS. 
927 e 945. CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA.  PENSÃO VITALÍCIA. FAMILIA. BAIXA 
RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO 
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.
I - A cláusula geral de responsabilidade objetiva, inserta no artigo 927, parágrafo único, 
do Código Civil dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano acarretar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem.
II - A participação das vítimas no evento que culminou com o óbito de ambas, não exime a 
ré de reparar o dano, pois, deixou esta de cumprir o seu dever de segurança, considerando a 
sua atividade empresarial de risco, que impunha o isolamento da área com muros, a fim de 
evitar o ingresso de pessoas no local.
III - É devida a indenização aos pais dos menores, contudo, o valor indenizatório deverá 
considerar a conduta das vítimas, nos moldes insertos no artigo 945 do mesmo código, 
(concausa).
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IV -  De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de família de baixa renda, 
a dependência econômica é presumida, cabendo a pensão vitalícia em favor dos pais. 
Precedentes.
V - Reforma-se a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos 
e condenar a acionada ao pagamento da indenização devida por dano moral, excetuando o 
dano material emergente, em razão de não haver demonstração nos autos.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0003718-41.2008.8.05.0250, de Simões Filho, em que 
figura como Apelantes ZILDA DE JESUS E JURACI ALVES BACELAR e como Apelado VALE MANGANÊS S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas 
razões que integram o voto condutor.

   
RELATÓRIO

ZILDA DE JESUS E JURACI ALVES BACELAR ajuizaram ação de indenização por danos moral e materiais 
contra a empresa VALE MANGANÊS S/A, processo com trâmite na 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais 
de Simões Filho.

Relataram que, na área de domínio da empresa Ré, ocorreu um desmoronamento de terra, que atingiu os seus 
filhos, Robson de Jesus Bacelar e Rafael de Jesus Bacelar, de 14 e 15 anos de idade, respectivamente, levando-os a óbito.

Afirmaram que o acidente decorreu da negligência da Ré, vez que o local estava aberto e sem proteção adequada a 
evitar o acesso de pessoas que transitam nas imediações.

Sustentaram que, após perícia realizada no local, foi constatada a existência de escavações irregulares realizadas pela 
acionada, onde esta fazia o descarte de minerais, que, aliados ao lixo doméstico misturado ao solo, diminuiu a coesão deste.

Alegaram que a população local já havia solicitado à acionada a construção de um muro ou cerca de proteção 
na área, para evitar o acesso de pessoas, adolescentes e crianças, ou o reforço da segurança para evitar acidentes, tendo a 
mesma se mantido inerte.

Requereram a procedência da ação, com a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, no 
importe de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por dano material, no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
e pensão mensal, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos. Por fim, pleitearam a inspeção da área pelo Centro de 
Recursos Ambientais – CRA.

Apresentaram os documentos fls. 07/43.
A Ré contestou a ação (fls. 73/91), argumentando inaplicabilidade da teoria do risco (art. 927, parágrafo único 

do Código Civil) e ausência de responsabilidade objetiva, por falta de nexo causal, por culpa exclusiva das vítimas, que 
invadiram a sua propriedade, a fim de se buscar liga de manganês.

Defendeu a improcedência da ação e impugnou o pedido de emissão de ofício ao CRA.
Anexou os documentos de fls. 92/94.
A réplica foi apresentada às fls. 97/98.
Nas Audiências de fls. 130/137 e fls. 147153 foram ouvidas as testemunhas arroladas.
As alegações finais foram apresentadas, pelos Autores às fls. 168/171 e pela Ré, às fls. 173/190.
A sentença de fls. 191/195 julgou a ação improcedente, sob o fundamento de culpa exclusiva das vítimas.
Irresignados, os Autores interpõem a apelação de fls. 200/205 e requerem a modificação in totum da sentença, 

ressaltando que o magistrado não observou alguns aspectos importantes, tais como a idade das vítimas: 13 e 14 anos, 
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o aspecto social dos moradores que vivem em estado de miséria e a culpa in vigilando da acionada, que não realizou 
fiscalização ostensiva, não isolou a área com muro, evitando o acesso de pessoas.

Foram apresentadas as contrarrazões fls. 207/213, sustentando os mesmos argumentos da defesa.
É o relatório.

VOTO

Submete-se a apreciação deste Corte a controvérsia sobre a responsabilidade da Mineradora, ora Apelada, pelo 
falecimento de dois menores, filhos dos autores, ocorrida em área de sua propriedade.

O Código Civil de 2002, em vigor, trouxe para o nosso ordenamento jurídico, além da cláusula geral da 
responsabilidade subjetiva disposta no artigo 186, a cláusula geral de responsabilidade objetiva, inserta no artigo 927, 
parágrafo único, in litteris

Parágrafo Único – Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem.

A responsabilidade objetiva, portanto, prescinde do elemento culpa, bastando que haja o dano, o nexo causal e, 
ainda, que o agente exerça atividade de risco, com fins econômicos.

Atividade, no entendimento de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, seria a “conduta reiterada, habitualmente exercida, 
organizada de forma profissional ou empresarial para realizar fins econômicos”. DIREITO, Carlos Alberto Menezes; 
CAVALIERI FILHO, (Sérgio. Comentários ao novo código civil. Das preferências e privilégios creditórios, art.927 a 965. 
Vol XIII. p.148.

Por sua vez, a atividade de risco é aquela que, como elucida o referido dispositivo, o risco é inerente à atividade 
exercida e, em escala anormal é potencialmente mais lesiva, em comparação com outras atividades organizadas.

À tais atividades é aplicável a TEORIA DO RISCO.
Bem reflete a teoria do risco o Enunciado nº 38 do Conselho de Justiça Federal: “A responsabilidade fundada no 

risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil, configura-
se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos 
demais membros da coletividade”. (Realcei)

ALVINO LIMA, também explicita que: “A teoria do risco não se justifica desde que não haja proveito para o agente 
causador do dano, porquanto, se o proveito é a razão de ser da justificativa de arcar o agente com os riscos, na sua ausência deixa 
de ter fundamento a teoria”.  (LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 198).

Não há qualquer dúvida acerca do fato de que a empresa Mineradora ré exerce uma atividade lucrativa que, por 
sua natureza, é considerada de risco e, portanto, passível de ocasionar danos.  

 É certo dizer que o risco é inerente a quase todas as atividades, contudo, cabe ao julgador mensurar, no caso 
concreto, até onde caberá a imputação da responsabilidade objetiva ao causador do dano, em decorrência da atividade 
exercida.

Vejamos:
A acionada é empresa de grande porte, atuante em todo o território nacional na exploração de jazidas minerais e, 

nesta condição, fazia escavações na área próxima à comunidade onde residiam os adolescentes, em Simões Filho.
Ao negligenciar no seu dever de segurança, sem sombra de dúvida, a ré expôs os menores a risco.
 A demandada sustenta que houve culpa exclusiva das vítimas, o que, a seu ver, afastaria a sua responsabilidade de 

indenizar.
Conquanto se extraia dos autos que efetivamente os menores vitimados contribuíram para o evento fatal, tal 

circunstância não exime a ré da obrigação de ressarcir o dano. Apenas irá influenciar o julgador no momento da fixação 
da verba indenizatória.
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De acordo com o artigo 945 do Código Civil, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua 
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Conclui-se do dispositivo, que o fato da vítima concorrer para o evento, não isenta a empresa da responsabilidade, 
como habilmente, ela tenta demonstrar, sem êxito.

Neste enfoque, o agente, quando atua ocasionando riscos a terceiros, deverá tomar todas as medidas de segurança 
possíveis, a fim de evitar que tais danos venham a se concretizar. Caso contrário, tornar-se-á obrigado a responder pelas 
consequências, independentemente de culpa.

Ao exame de todos os elementos dos autos, aliados aos relatos dos moradores, vê-se que a acionada não se cercou 
das medidas necessárias, de modo a impedir a entrada de pessoas no local.

É patente que as vítimas adentraram na área privada da ré para exercer atividade, ilícita e, ao escavarem o local, 
provocaram o desmoronamento que culminou no acidente fatal.

Por sua vez, a ré, também, deixou de cumprir o seu dever de tornar segura a área, considerando a sua atividade 
empresarial que é de risco e impunha o isolamento da local com muros e ou cercas, adotando medidas garantidoras da 
segurança na circulação de pessoas no local.

Ilícita ou não a ação dos menores ao invadir a área, evidencia que a cerca era ineficaz a deter a invasão dos menores, 
desobedientes, e tantos outros curiosos. Imprescindível é que fossem construídos muros, vez que a atividade de extração 
de minério é considerada de risco, como já ressaltado.

A área de mineração é, via de regra, muito extensa, sabemos. Por isso mesmo, deveria existir muros, ao menos 
no perímetro de tráfego de pedestres, que por vezes entravam na empresa, somente exercendo o seu direito de ir e vir ao 
passar pelo local.

Também os resíduos de minerais eram descartados pela ré, sem o devido cuidado, em local a céu aberto, de modo 
que a degradação do ambiente também propiciou condições para que ocorresse o desmoronamento, conforme descrito 
no laudo pericial de fls. 31, in verbis:

“Com base nos resultados dos exames, os Peritos concluem que as escavações feitas através do uso de instrumentos 
contundentes na base de um dos montes do aterro, causaram desmoronamento do solo e soterramento sobre os corpos 
das vítimas. Era um local com desnível acentuado com vegetação e apresentava características de funcionar como 
aterro de resíduos de diversos tipos, entre eles minerais e lixo doméstico, misturados ao solo com baixa coesão 
entre os sólidos daquele solo. Além disso, diversos pontos de escavação foram localizados no referido terreno, 
principalmente nas proximidades abaixo da torre de linha de transmissão de alta voltagem”. (Negritei)

Os depoimentos comprovam que a Apelada possuía pleno conhecimento da irregularidade e da insegurança 
da passagem utilizada pela população, tendo em vista os diversos pedidos da comunidade à Mineradora, para que fosse 
fechado o acesso à sua área.

Frise-se que já ocorrera, anteriormente, um acidente fatal envolvendo um adulto e a população reclamou 
providências junto à ré, no sentido de cercar a área para evitar o trânsito de pessoas no local, sem obter êxito. Portanto, era 
um risco previsível e que poderia ter sido evitado. Tanto é assim que, conforme declarado pela preposta, depois do acidente 
o muro foi construído (fl. 132).

Como se vê, tanto as vítimas quanto a ré, concorreram para a consumação do evento (concausa), o que não afasta 
a responsabilidade da ré, apenas, como já expressado, influencia o julgador no arbitramento do valor indenizatório.

Sobre a matéria (concorrência de causas e o dever de indenizar) o Superior Tribunal de Justiça, apreciou o tema, 
sob o rito dos recursos repetitivos, envolvendo a Viação Férrea, na condição de delegatária de serviço público.

Entretanto, tal entendimento pode, também, ser aplicado a Empresa Mineradora, em razão do exercício da 
atividade de risco importar no dever de segurança.  

 Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 
PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. 
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CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA E 
DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA 
LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA METADE. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 
7 DO STJ.
1. A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, 
só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, 
na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação 
do dano. Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária em decorrência 
de atropelamento de transeunte em via férrea, devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, 
o nexo direto de causalidade e a culpa.
2. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se, no caso de atropelamento de 
transeunte na via férrea, quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas 
de domínio da ferrovia - com muros e cercas - bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas 
garantidoras da segurança na circulação da população. Precedentes.
3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários 
(Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art. 1º, inciso IV), impondo 
às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 
4º, I) bem como, nos termos do ‘inciso IV do art. 54, a adoção de “medidas de natureza técnica, 
administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes”. Outrossim, atribuiu-lhes 
a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais 
(art. 55).
4. No caso sob exame, a instância ordinária consignou a concorrência de causas, uma vez que, 
concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessário 
para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha 
férrea em local inapropriado, próximo a uma passarela, o que acarreta a redução da indenização por 
dano moral à metade.
5. Para efeitos do art. 543-C do CPC: no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se 
a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) 
a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha 
férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias 
práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota 
conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Acórdão submetido 
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1172421/SP, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 19/09/2012).

Em situações envolvendo a teoria do risco da atividade, vale conferir outros julgados.

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA. LIMITE DIÁRIO DE SAQUE. SEQUESTRO RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMO 
PRÉ-APROVADO EM CAIXA AUTOMÁTICO. SAQUE EM CONTA-CORRENTE. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. TEORIA DO RISCO CRIADO. VALORAÇÃO 
DO DANO MORAL. I - NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE OCORREU 
A PRECLUSÃO PARA IMPUGNAR O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 
PERICIAL. REJEITADA A PRELIMINAR. II - O ART. 16 DA RESOLUÇÃO BACEN 2.878/01 
NÃO PROÍBE O SAQUE DE QUANTIA SUPERIOR A R$ 5.000,00 POR DIA, MAS APENAS 
FACULTA AO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO QUE POSTERGUE PARA O PRÓXIMO 
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DIA ÚTIL A RETIRADA DO NUMERÁRIO QUE EXCEDA ESSE VALOR, POR QUESTÕES 
MERAMENTE OPERACIONAIS. III - A FACILITAÇÃO DO USO DO DINHEIRO, 
DESENVOLVIDA PELOS BANCOS, POSSUI NATUREZA PERIGOSA, POIS EXPÕE O 
CONSUMIDOR A UMA SÉRIE DE VULNERABILIDADES INERENTES À SOCIEDADE 
ATUAL. A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO DE QUANTIA ELEVADA, 
DIRETAMENTE NO CAIXA AUTOMÁTICO, AUMENTA AINDA MAIS A EXPOSIÇÃO DO 
CLIENTE. IV - ESSA PERICULOSIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO ORDENAMENTO 
JURÍDICO, QUANDO ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DA EXISTÊNCIA DE 
SISTEMA DE SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, EM RAZÃO DOS RISCOS 
EXISTENTES NAS ATIVIDADES BANCÁRIAS, CONFORME DISPOSTO NA LEI 7.102/83. 
V - NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO-RÉU DECORRENTE DO RISCO 
CRIADO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL, TEORIA ADOTADA PELO CDC E PELO 
ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC, O FATO DE TERCEIRO NÃO ROMPE O 
NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LUCRATIVA E O DANO, POIS EVIDENCIADA 
A FALHA NO DEVER DE DESENVOLVER SUA ATIVIDADE COM GARANTIAS DE 
SEGURANÇA AO CONSUMIDOR. VI - O ART. 14, § 1º, DO CDC TAMBÉM EXIGE QUE 
A ENTIDADE BANCÁRIA FORNEÇA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, RESPONDENDO 
OBJETIVAMENTE PELOS PREJUÍZOS EM RAZÃO DE FURTO E ROUBO, QUE NÃO SE 
PODE ENTENDER COMO EVENTO IMPREVISÍVEL. VII - O BANCO, AO DISPONIBILIZAR 
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO SEM PROMOVER A SEGURANÇA 
NO USO DO SERVIÇO, EXPÕE O CONSUMIDOR AOS RISCOS INERENTES ÀS 
ATIVIDADES BANCÁRIAS, POR ISSO RESPONDE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
VIII - OS DANOS MORAIS EXSURGEM ANTE A EVIDENCIADA LESÃO AOS DIREITO 
DE PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA, CONSUBSTANCIADA NAS AMEAÇAS 
E NA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE SOFRIDA, SEM MENCIONAR AS PRIVAÇÕES 
EXPERIMENTADAS POR TER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 
DE VALOR DO QUAL NÃO USUFRUIU. IX - A VALORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO 
MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, A GRAVIDADE E A 
REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO. A SANÇÃO, 
POR SUA VEZ, DEVE OBSERVAR A FINALIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, EVITAR 
VALOR EXCESSIVO OU ÍNFIMO, E OBJETIVAR SEMPRE O DESESTÍMULO À CONDUTA 
LESIVA. X - APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
(TJ-DF - APC: 20090111223873 DF 0033692-06.2009.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, 
Data de Julgamento: 31/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 
06/08/2013. Pág.: 350)

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. 
DANO MORAL. ENUNCIADO 24 DA 3ª CÂMARA DO TJSP. Insurgência da ré contra sentença 
procedente que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e arbitrou os danos morais em 
R$ 16.000,00. Sentença reformada. Cerceamento de defesa. Inocorrência (enunciado 9 desta C. 3ª 
Câmara de Direito Privado). Fraude incontroversa (art. 334, CPC). Responsabilidade objetiva da 
administradora de cartões. Teoria do Risco (Enunciado 24 desta 3ª Câmara de Direito Privado). 
Danos morais. Valor excessivo. Redução para R$ 7.000,00. Recurso parcialmente provido. (TJ-
SP - APL: 00003729220138260292 SP 0000372-92.2013.8.26.0292, Relator: Carlos Alberto 
de Salles, Data de Julgamento: 11/11/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
12/11/2014).

É incontroverso, portanto, que houve concorrência de causas para o evento danoso, cabendo à ré, diga-se mais 
uma vez, que exerce atividade de risco, a responsabilidade e o dever de indenizar.
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O VALOR DO DANO MORAL
Caracterizada a responsabilidade, cabe o dever de reparar o dano, sendo devida a indenização aos autores, pais 

das vítimas, atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal, com reflexos no estado psíquico, 
emocional bem como o material, vez que, embora menores, colaboravam com a manutenção da casa.

A doutrina pontua que o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar 
alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por 
último, dissuadir e ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

SERGIO CAVALIERI leciona: [...] não se pode ignorar a necessidade de se impor uma pena ao causador do dano 
moral, para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões. A indenização funcionará também como 
uma espécie de pena privada em benefício da vítima (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 
6 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 103).

Sendo assim, o quantum indenizatório deve ser em valor suficientemente arbitrado para impedir e desestimular 
novas agressões por parte do ofensor, tendo em vista ser o fator pecuniário preponderante para obstar a reincidência da 
ofensa, pois ser tiver que diminuir o patrimônio do agente ofensor, que o faça, pois é esse o sentido da indenização por 
dano moral.

Entretanto, a indenização deve observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar 
o caráter punitivo e educativo, em conformidade com a situação financeira do agente ofensor e também do ofendido.

Vejamos:
 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. JUROS 
DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA.
PENSIONAMENTO.
1. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso. 
Incidência da Súmula 54/STJ.
2. No caso de morte de filho menor, os pais terão direito a pensionamento de 2/3 do salário percebido 
(ou do salário mínimo, caso não exercesse trabalho remunerado) até a data em que a vítima 
completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário até a data 
em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1325246/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
22/09/2015, DJe 14/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. JULGADO DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADO.  INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE 
DA VÍTIMA. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS.  DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSÃO. CABIMENTO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. 
PREVISÃO EM MANUAL DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO 
DA RECORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
4. “A jurisprudência deste Tribunal orienta que deve ser fixado em 2/3 do salário da vítima 
a pensão em favor dos pais de baixa renda até os seus 25 anos, por ser a idade em que 
se presume que a vítima se casaria, assumindo responsabilidades próprias, reduzindo-se à 
metade, a partir de então, até a data em que completaria 65 anos ou até o falecimentos 
dos pais” (AgRg no REsp 1020035/MG, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 19/05/2009, DJe 10/06/2009) 5. Agravo regimental não provido.”
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(AgRg nos EDcl no AREsp 521.975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015)

Quanto ao pedido de dano material emergente, no valor de R$300.000,00, o mesmo deve ser afastado, por não 
terem os autores comprovado os danos alegados. Pretensão que fica indeferida.

Quanto ao dano moral, atentando às peculiaridades do caso concreto e considerando a participação das vítimas 
no evento, o mesmo deve ser fixado em R$200.000,00 (duzentos mil reais), que deve, todavia, ser reduzido em 50%, em 
razão da concausa explicitada anteriormente.

Cabe ainda o pensionamento aos pais dos menores, nos termos do entendimento do STJ, que considera presumida 
a dependência econômica, quando se tratar de família de baixa renda.   

Assim, o recurso deve ser provido para, reformando a sentença de improcedência, julgar parcialmente procedentes 
os pedidos, a fim de condenar a acionada a pagar o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral, ou seja, 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

Sobre tal quantia, deverão incindir juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 
54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de 
Justiça).

Condeno, ainda, a ré ao pagamento mensal de pensão vitalícia aos genitores/autores, no valor correspondente a 
2/3 (dois terços) do salário mínimo, para cada autor, até a data em que os menores completariam 25 anos, reduzida para 
1/3 (um terço), para cada autor, a partir da data em que os menores completariam 65 anos.

Em razão da modificação da sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, para fixar os honorários em 
15% sobre o valor da condenação.

Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0019171-76.2010.8.05.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DES. 
MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 22/08/2017.

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS, ESTETICOS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. 
PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL POR AUSENCIA DE PEDIDO 
CERTO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INCAPACIDADE 
PERMANENTE E PARCIAL DOS AUTORES CONSTATADA EM LAUDO 
PERICIAL. LIMITAÇÃO PARA O LABOR EVIDENCIADA. DANO MATERIAL 
CONSTATADO.  AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS E 
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RESSARCIMENTO COM 
DESPESAS E FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA PELO PERIODO 
DE AFASTAMENTO DO LABOR. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS ESTETICOS EVIDENCIADOS. 
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM EM SALÁRIOS MINIMOS 
À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS 
FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS. 
RECURSO DA DENUNCIADA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES 
DESERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 -  Rejeitam-se as preliminares de inépcia da inicial por ausência de pedido certo, em 
razão de restarem claros na exordial os pleitos formulados pelos autores, assim como a 
preliminar de ilegitimidade passiva da VEJA Engenharia em razão de não possuir vínculo 
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com o preposto do automóvel locado, eis que sua responsabilidade decorre do contrato de 
locação firmado para a utilização do caminhão na execução de serviços para a empresa e, 
no momento do acidente, estava a serviço da mesma, o que denota sua responsabilidade 
solidária.
2 - Nexo causal configurado entre a conduta inadequada da empresa e o acidente/evento 
danoso, culminando em acidente automobilístico que gerou o afastamento das vítimas de 
suas atividades habituais e limitação para o labor, além da necessidade de realização de 
procedimento cirúrgico, dando azo ao ressarcimento das despesas efetivadas e fixação de 
pensão mensal pelo período de afastamento do labor. Pagamento integral por se tratar de 
valor de pensionamento pretérito, referente apenas ao período de convalescença unicamente 
da autora.
3 – Danos morais evidenciados, diante da dor e do constrangimento sofridos. Considerando 
as finalidades pedagógica, reparatória e inibitória da condenação, deve ser mantido o valor 
arbitrado na sentença, mostrando-se adequado e razoável. Danos estéticos evidenciados. 
Seqüelas aparentes e que causam transformação para pior na aparência da pessoa, além 
de gerar incapacidade parcial para o trabalho. Possibilidade de fixação do quantum das 
indenizações em salários mínimos, desde que convertida em reais na data de seu arbitramento. 
Precedentes STJ.
4 – Honorários mantidos. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
RECURSO DA DENUNCIADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS 
AUTORES DESERTO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0019171-76.2010.8.05.0001, em que figuram como 
Apelantes Nama Locadora de Veiculos – Me e outros e como Apelados Nama Locadora de Veiculos – Me e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos das rés e da denunciada e considerar 
deserto o apelo dos autores, e o fazem com arrimo nos seguintes fundamentos:

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas na Ação de Indenização por danos morais, materiais 
e estéticos com o objetivo de reformar a sentença de fls. 514/527, que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva 
suscitada e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de 
indenização por danos morais na forma detalhada pelo sentenciante e com os acréscimos legais, bem como ao pagamento 
de indenização por danos estéticos e por danos materiais na forma discriminada no decisum. Julgou, ainda, procedente a 
lide secundária, reconhecendo e estabelecendo a responsabilidade da denunciada TOKIO MARINE SEGURADORA a 
ressarcir a denunciante naquilo que esta vier a despender em razão da condenação, limitado o ressarcimento aos valores 
atualizados da cobertura prevista na apólice, sem ônus de sucumbência. Deferido o pleito antecipatório determinando 
o pagamento das pensões referentes ao período de convalescença da autora, já vencidas, de uma única vez e no prazo de 
quinze dias contados da intimação da sentença, porque presentes os elementos do art. 273, I do CPC. Por fim, condenou 
as rés ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) (sic), 
sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.
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VOTO

Da análise dos autos, infere-se que os recursos das rés preenchem os requisitos de admissibilidade, tendo havido o 
recolhimento das custas às fls. 550, 611/612, 615 e 616, respectivamente.

Não houve recolhimento de custas no recurso de apelação da parte autora, que formulou pedido de assistência 
judiciária gratuita na inicial, não apreciado pelo Juízo a quo e não reiterado na petição recursal. Assim, não conheço deste 
recurso (fls. 564/575) diante da ausência de preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, 
qual seja, a comprovação do recolhimento das custas judiciais no ato de sua interposição, pelo que resta prejudicado o 
seu seguimento. Trata-se de recurso interposto sob a égide do CPC/1973, devendo aplicar-se, quanto aos requisitos de 
admissibilidade, o quanto previsto no mesmo, conforme Enunciado Administrativo nº 02 do STJ, uma vez que não houve 
a juntada do respectivo preparo, configurando, assim, a sua deserção.

Quanto aos recursos das demandadas, suscita a Nama Locadora de Veículos/1ª apelante preliminar de inépcia 
da inicial por ausência de pedido expresso, o que não merece prosperar, eis que restam claros na exordial às fls. 12/14 os 
pedidos formulados pelos autores/recorridos, inclusive delineados em tópicos.

Preliminar rejeitada.
Lado outro, a VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A/4ª apelante, argüi preliminar de ilegitimidade passiva, 

entendendo inexistir responsabilidade da sua parte quanto ao fato ocorrido, por não ser proprietária do caminhão e nem 
ter qualquer vínculo com o condutor deste, requerendo a sua exclusão da relação processual, extinguindo-se o processo 
quanto a ela sem resolução do mérito.

De igual modo, tal preliminar não merece amparo, na medida em que o caminhão que ocasionou o acidente era 
locado pela VEGA, conforme contrato de fls. 151/169, para execução de serviços vinculados à empresa e, no momento do 
acidente, estava a serviço da mesma, o que denota sua responsabilidade solidária.

Preliminar rejeitada.
No mérito, os autores alegam, em síntese, que no dia 28/01/2009 por volta das 07:10 horas, ao conduzir 

uma motocicleta pela Avenida São Rafael, nesta capital, pararam no sinal vermelho e, uma vez aberto o sinal, teve sua 
motocicleta atingida por caminhão da Veja Engenharia que, ao tentar fazer conversão para retornar em local impróprio, 
ocasionou o acidente no qual o autor e a motocicleta foram parar embaixo do caminhão e a autora, que estava na garupa, 
foi arremessada para o outro lado da pista, acarretando-lhes lesões corporais de natureza grave, tendo sido socorridos pela 
SAMU e depois levados ao Hospital Geral Roberto Santos e Hospital Ernesto Simões, respectivamente.

Tecidas estas considerações acerca dos fatos, deve ser dito que o direito material, in casu, encontra-se fundado no 
art. 927 do Código Civil, que leciona:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ou seja, o dever de reparação do dano depende da existência de conduta culposa do agente, dano suportado pela 
vítima e nexo causal entre estes.

Verifica-se, no caso, que restou comprovado pelos documentos de fls. 17/30, 43/57 e 58/79, que o acidente foi 
ocasionado por caminhão alugado pela Veja Engenharia perante a Nama Locadora de Veículos, sendo o condutor preposto 
desta, não restando provada a culpa exclusiva da vítima ou o caso fortuito para a ocorrência do acidente, como excludente 
de responsabilidade sustentada pelas rés.

Vê-se da análise do conjunto probatório que foram ocasionadas avarias no veículo tipo motocicleta quantificadas 
às fls. 40/42, e afastamento dos autores/apelantes de suas atividades por mais de 30 dias, conforme se infere do laudo às fls. 
363/364 e 369, bem como o valor auferido a título de renda mensal comprovado nos documentos de fls. 31 do processo, 
caindo por terra as alegações da 1ª ré no sentido de que não restou comprovado o exercício de atividade laborativa por 
parte da autora.
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 Não procede, ainda, o pleito formulado pela 1ª e 4ª apelantes no que diz respeito ao valor da indenização ser 
vinculado ao salário mínimo, eis que é possível a fixação da indenização danos morais e estéticos em salários mínimos, 
desde que convertida em reais na data do seu arbitramento. Nestes termos a jurisprudência do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DO 
USO DA IMAGEM E VOZ COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. ROMPIMENTO 
PELO CONTRATADO E PROMOÇÃO DO PRODUTO DA CONCORRENTE COM O 
OBJETIVO DE FERIR A IMAGEM DA AUTORA.
1. Omissis.  2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis
5. Razoabilidade da indenização por danos morais fixada em 1.000 salários mínimos.
6. Reprovabilidade do comportamento dos réus após o rompimento do vínculo contratual, 
passando a atuar na promoção do produto vendido pela principal concorrente da autora, com 
grave violação à ética contratual a ser observada em razão do princípio da boa-fé objetiva (art. 
422 do CC/02).
7. Consideração do dolo e da malícia dos réus em ferir a imagem da autora, além da capacidade 
econômica das partes.
8. Possibilidade de fixação da indenização por danos morais em salários mínimos, desde que 
convertida em reais na data do seu arbitramento. Precedentes.
9. Em que pese a formulação de pedido de indenização por danos materiais certo e determinado, 
pode o magistrado reconhecer o direito à indenização, mas não na extensão delineada, remetendo 
as partes à fase de liquidação, independentemente de requerimento expresso neste sentido.
10. Ausência de violação, no ponto, aos arts. 128, 459, par. ún, e 460 do CPC. Precedentes.
11. Impossibilidade de redistribuição dos honorários advocatícios em razão do óbice da Súmula 
07 do STJ.
12. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. (REsp 1203153/SP, Rel. Ministro PAULO 
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 03/06/2014, DJe 25/08/2014).

A NAMA Locadora requer, ainda, que deveria se considerar um desconto na condenação por arbitramento 
para o pagamento parcelado, enquanto a VEGA informa que cabe o parcelamento por não se tratar de liquidação por 
arbitramento e sim por cálculos. Entretanto, tais pleitos não merecem amparo eis que se trata de condenação em danos 
morais, estéticos e materiais, sendo estes últimos, no que tange à pensão mensal fixada em 01 salário mínimo durante o 
período de convalescença unicamente da autora, referentes a verbas pretéritas, devendo, portanto, ser quitadas na integra, 
sem qualquer desconto, em especial diante do lapso temporal já decorrido.

Vale destacar, ainda, não merecer amparo o pleito formulado pela 1ª e 4ª apelantes para que seja descontado o 
valor do seguro obrigatório no montante da condenação, em conformidade com a tabela SUSEP e Súmula 246 do STJ, 
eis que tal valor deverá ser ressarcido pela TOKIO MARINE SEGURADORA à denunciante naquilo que esta vier a 
despender em razão da condenação, limitado o ressarcimento aos valores atualizados da cobertura prevista na apólice, não 
merecendo reforma a sentença a quo neste item. Nestes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL DIRIGIDO PELO PRIMEIRO RÉU DE PROPRIEDADE 
DA SEGUNDA RÉ, LOCADORA DE VEÍCULOS, QUE COLIDE COM A MOTOCICLETA 
CONDUZIDA PELO MARIDO DA AUTORA, ESSE VÍTIMA FATAL, LESIONANDO 
GRAVEMENTE A SEGUNDA. LESÕES CONSISTENTES EM MÚLTIPLAS FRATURAS, 
AMPUTAÇÃO DE 1/3 DA PERNA ESQUERDA E IMOBILIDADE DE UM BRAÇO DA 
AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. TEORIA DA 
ASSERÇÃO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo a parte a quem é atribuída a conduta 
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(ação ou omissão) causadora de prejuízo e em face de quem é dirigida a pretensão autoral. 
Responsabilidade civil objetiva da locadora de veículos, à inteligência do parágrafo único do art. 
927 CC. Responsabilidade civil subjetiva do motorista. Subsunção aos arts. 186 e 927 do CC. 
Solidariedade. Súm. 492 STF. Laudo de acidente de trânsito que confirma a ocorrência dos fatos. 
Invasão pelo motorista do veículo locado da contramão de direção. Lesões físicas gravíssimas 
comprovadas pela perícia. Parte autora que comprova dano, nexo causal e culpa do agente. Réus 
que não fazem prova de excludentes de responsabilidade. Ônus que lhes competia, conforme 
art. 333, II CPC/73 (atual art. 373, II, CPC/2015). Presença do dever de indenizar. Danos 
morais decorrentes das sequelas físicas e da morte violenta do marido da autora. Danos estéticos 
inegáveis à autora, mulher jovem de 26 anos. Cumulação possível. Súm. 387 STJ. Marcas que 
estigmatizam o corpo da autora. Verbas indenizatórias fixadas em 1º grau, que refletem os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária na forma do en. 97 TJRJ 
e súm. 362 STJ. Juros na forma da súm. 54 STJ. Denunciação da lide à seguradora julgada 
procedente. Seguradora responsável pelo ressarcimento à segurada, nos limites da apólice. 
Inexistência de comprovação de pagamento de seguro DPVAT à autora. Impossibilidade 
de dedução do valor da indenização judicialmente fixada. Inteligência da súm. 246 STJ. 
Indevida a condenação da denunciada ao pagamento de sucumbência na lide principal. Ônus 
de sucumbência à litisdenunciada que devem se limitar à denunciação da lide. Honorários de 
10% sobre o valor do seguro. Desprovimento do recurso da ré. Provimento parcial do recurso 
da litisdenunciada. [TJ/RJ. APL 00068260420118190050, Orgão Julgador: QUINTA 
CÂMARA CÍVEL, Relator: CRISTINA TEREZA GAULIA. J. em 25 de Outubro de 2016].

De tal maneira, evidenciado o nexo causal e demonstrada a inexistência de culpa exclusiva da vítima ou caso 
fortuito de modo a elidir a responsabilidade das empresas apeladas, em especial diante da total ausência de prova neste 
sentido, resta configurado o dever de indenizar os danos causados.

Com efeito, as provas demonstram que em manobra indevida o motorista do caminhão bateu na motocicleta 
em que os autores trafegavam, ocasionando o acidente e as lesões corporais graves dele decorrentes, tornando evidentes a 
culpa, o dano e o nexo causal entre eles.

Por dano estético entende-se a lesão que seja significante para alterar a vida pessoal e social da vítima, trazendo-lhe 
o sentimento de desprezo ou constrangimento diante da exposição da sua imagem alterada, o que está demonstrado in casu, 
através dos documentos de fls. 46/52 (laudo de lesões corporais) e no Laudo de fls. 355/378, eis demonstrada a existência 
de cicatrizes grandes e visíveis no antebraço direito do autor, além de manchas hipocrômicas e edema no tornozelo direito, 
com palpação de material metálico no antebraço sob a pele, com incapacidade parcial e permanente de 15% (fls. 363), 
ao passo que a autora apresentou fratura no fêmur, com debilidade permanente da função de flexão da articulação do 
joelho direito devido às lesões e debilidade permanente das funções de flexão das articulações interfalangeanas, além de 
incapacidade parcial e permanente de 35% do membro inferior, possuindo marcha claudicante, devendo ser mantida a 
condenação nos valores arbitrados.

Já no que tange ao dano moral, infere-se que a hipótese ultrapassa a seara do mero aborrecimento, havendo 
ofensa aos atributos da personalidade dos autores, vez que restaram impedidos de exercer os atos de sua vida normal 
por pelo menos, 30 dias, causando-lhes sérios transtornos e aborrecimentos, sem falar na dor e seqüelas acarretadas e do 
longo período que se passaram internados no hospital, com a necessidade, inclusive, de realização de novas intervenções 
cirúrgicas anteriores e no desgaste de não ter suas despesas reembolsadas voluntariamente pelas empresas recorrentes, 
devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste ponto.

Assim, o arbitramento da indenização por dano moral deve obedecer aos seguintes parâmetros: punir o ofensor 
para que não repita a conduta imprevidente, atentando-se ao grau de dolo ou culpa e à condição econômica dos envolvidos, 
evitando, ainda, o locupletamento indevido de qualquer destes.
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Como alerta SILVIO DE SALVO VENOSA, acerca do dano moral, a indenização pecuniária não tem apenas 
cunho reparatório do prejuízo, mas tem também caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a 
indenização (...) também atua como forma educativa ou pedagógica para o ofensor e a sociedade, e intimidativa para evitar 
perdas e danos futuros. (Direito Civil Vol. IV Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 5 ed. 2005, p. 33/34).

Neste sentido a jurisprudência pátria:

(...) Ademais, a quantificação do dano moral deve adequar-se às circunstâncias do caso sob 
exame, pautando-se pela razoabilidade, pelo caráter preventivo e repressivo-pedagógico para o seu 
causador, de modo a evitar que represente uma nova ofensa à vítima, e levando em consideração 
a situação socioeconômica das partes.
7.   Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (STJ - Trecho do Acórdão proferido no AgInt nos 
EDcl no REsp 1176700/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017)

Lado outro, não merece ser acolhido o pedido da denunciada/3ª apelante que afirma que, diante da inexistência de 
invalidez, não haveria direito ao recebimento de pensão mensal e, acaso o entendimento fosse diverso, que tal recebimento 
fosse limitado à idade de 65 anos, eis que restaram comprovadas as lesões, o nexo causal, o exercício de labor pela autora/
apelada fazendo jus, portanto, ao recebimento da pensão mensal durante o período da convalescença apenas, tal como 
fixado no comando sentencial.

No que tange aos danos materiais, devem ser ressarcidos eis que os mesmos restaram devidamente comprovados 
às fls. 32/42, assim como reconhecidos no Laudo Pericial, restando mantida a sentença nesse tópico. Neste diapasão a 
jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS. RÉU QUE TRAFEGAVA NO MEIO DA PISTA, CAUSANDO 
COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO DO AUTOR QUE TRAFEGAVA DE FORMA 
REGULAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS. Recurso Cível 
Nº 71005817903, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 
Carvalho Fraga, Julgado em 26/01/2016).

Ademais, não merece amparo o pleito da denunciada no que se refere ao termo inicial da correção monetária, que 
deveria ser a data da efetiva propositura da ação e não a data do acidente e, em relação aos danos morais, que a correção 
monetária incida a partir da data do arbitramento da verba indenizatória, eis que adequadamente fixados na sentença de 
primeiro grau, em consonância com o entendimento do STJ. Neste sentido:

AGRAVO   INTERNO.   AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL.  ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS.  JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
TERMO INICIAL.
1.  Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente 
somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram 
respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução 
da controvérsia.  Incidência da Súmula 284/STF.
2.  Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante 
com ausência de regular invocação de afronta    ao   art.   535   do   CPC/1973, configura   falta   
de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ.
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3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos 
a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.  Já quanto aos danos morais, a 
correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data 
do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/
STJ).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

Por último, entende-se que a imposição da condenação em honorários sucumbenciais é direito legítimo do 
profissional que atuou no feito e revela-se adequado e razoável percentual fixado pelo MM. Juízo a quo, devendo apenas ser 
mantido o percentual fixado por extenso, qual seja, 10%, não merecendo reparos a sentença neste capítulo, prevalecendo 
o valor firmado por extenso sobre o numérico.

Pelas razões expostas, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS E DA 
DENUNCIADA E CONSIDERAR DESERTO O RECURSO DOS AUTORES, mantendo-se o comando sentencial 
por seus termos e fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0000044-85.2002.8.05.0211, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESª. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, JULGADO EM 26/04/2016.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PARTO NORMAL INDUZIDO. 
USO DE FÓRCEPS. LESÕES PERMANENTES NO INFANTE. MORTE DA 
PARTURIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO OBSTETRA 
NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL 
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL 
DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil, é necessário o atendimento a três requisitos para 
a configuração da obrigação de indenizar: conduta omissa ou comissiva do agente, nexo 
causal e dano.
2. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do parto, pelo 
obstetra, a morte da parturiente e as sequelas irreversíveis sofridas pela criança, afastada a 
responsabilidade civil do médico.
3. É objetiva a responsabilidade do hospital em relação às falhas estruturais e de assistência 
médica no atendimento do paciente.
4. A reparação do dano moral constitui sansão civil ao ofensor ou reparação da ofensa e será 
arbitrada de acordo com as condições econômicas do agente e a gravidade da falta cometida.
4. É devida a pensão mensal aos filhos por morte de genitor, independentemente do exercício 
de atividade remunerada pela vítima à época do óbito. A pensão mensal é cabível até o dia 
em que os beneficiários completarem 25 anos de idade, quando se presume a sua formação 
escolar, inclusive universitária. Precedentes do STJ.
5. De igual modo, também é devido o pensionamento mensal ao cônjuge supérstite, desde 
o evento danoso até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade, considerando a 
expectativa média de vida do brasileiro na época do falecimento, ou até o seu decesso.
8. Apelo parcialmente provido.
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ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000044-85.2002.8.05.0211, em que são 
apelantes Zilmo dos Santos Carneiro, Maria Mylena Guimarães dos Santos Carneiro e José Vitor Guimarães dos 
Santos Carneiro, e apelados Edvaldo Duarte Bomfim e Hospital Regional João Campos

 Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à 
unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 405/409, que, nos autos da ação indenizatória proposta por Zilmo dos Santos 
Carneiro, Maria Mylena Guimarães dos Santos Carneiro e José Vitor Guimarães dos Santos Carneiro contra Edvaldo 
Duarte Bomfim e o Hospital Regional João Campos, julgou improcedente a pretensão, por considerar que os autores não 
comprovaram a responsabilidade dos réus pela ocorrência do evento danoso.

Irresignados, os autores interpuseram o apelo de fls. 411/414, arguindo, essencialmente, que o julgamento se deu 
em contrariedade às provas produzidas.

Salientaram que o parecer do assistente técnico reconheceu a imprudência e negligência do primeiro apelado, de 
modo que restaram comprovadas a culpa e o nexo de causalidade necessários à responsabilização dos recorridos.

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 415), com a apresentação das razões de contrariedade às fls. 416/419, 
onde se pugnou pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público às fls. 422/424, defendendo a reforma da sentença, para que seja acolhida a pretensão 
autoral.

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.
 

VOTO

 Devidamente analisados, encontram-se regularmente preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, 
razão porque dele conheço.

Trata-se de insurgência lançada contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar que 
não restou comprovada a responsabilidade dos réus pela ocorrência do evento danoso.

Versa a demanda sobre pedido de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de alegado erro médico 
durante a realização de parto, que deixou sequelas permanentes no recém nascido e resultou na morte da parturiente.  

Os apelantes alegam que a prova produzida nos autos indica ter havido culpa do médico para a ocorrência do 
evento danoso, haja vista que revela a sua imprudência e negligência na condução do parto.

Como cediço, em se tratando de responsabilidade civil, é necessário o atendimento a três requisitos para a 
configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, conduta omissa ou comissiva do agente, nexo causal e dano.

Especificamente quanto à responsabilização médica, a doutrina elenca duas hipóteses de ocorrência: a 
responsabilidade decorrente da prestação do serviço direta e pessoalmente pelo médico como profissional liberal, e a 
responsabilidade médica decorrente da prestação de serviços médicos de forma empresarial, onde se incluem os hospitais2 

A controvérsia ora lançada transita no campo da responsabilidade pessoal do profissional liberal, que somente 
poderá ser declarada mediante verificação de culpa (Art. 14, §4º, CDC), e do fornecedor de serviço, que, segundo o 
regramento do microssistema consumerista, caracteriza-se como objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa.

É o que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

2 CAVALIERI Filho, Sergio.  Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 370.
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - Destacou-se.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho (2009) traz os seguintes ensinamentos:

“Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente 
pelos danos causados aos seus pacientes”.
[...]
É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido 
no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrente de um defeito 
do serviço.

Essa responsabilidade, como se constata do próprio texto legal, tem por fundamento ou fato gerador o 
defeito do serviço, que, fornecido ao mercado, vem dar causa a um acidente de consumo. ‘O serviço é 
defeituoso, diz o § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança 
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 
quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em 
que foi fornecido’. Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o serviço será fornecido ao consumidor 
sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde 
por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito.
[...]
E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, 
bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido 
porque o Código diz – art. 14, § 3º, I – que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar 
– ônus seu – que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço.”

Nesta feita, se caracterizada a culpa do médico que atua em determinado serviço disponibilizado por estabelecimento 
de saúde (art. 14, § 4, CDC), responderá o hospital de forma objetiva e solidária pelos danos decorrentes do defeito no 
serviço prestado, nos termos do art. 14, § 1, CDC.

A respeito, vale conferir o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
MOVIDA CONTRA HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO 
CDC. (...) 2. A regra geral insculpida no art. 14, “caput”, do CDC, é a responsabilidade objetiva 
dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A exceção prevista no parágrafo 
4º do art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais 
liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus da prova da 
inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição 
legal (inversão ‘ope legis’). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. Não tendo sido reconhecida 
pelo tribunal de origem a demonstração das excludentes da responsabilidade civil objetiva 
previstas no parágrafo 3.º do artigo 14 do CDC, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 
07/STJ, pois exigiria a revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta 
Corte Superior. 7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 8. RECURSO ESPECIAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1331628/DF, Relator o Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, DJe de 12/09/2014)
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Isto anotado, passamos à análise do caso concreto.
O laudo pericial, fls. 332/350, produzido pelo Assistente Técnico do Ministério Público do Estado da Bahia, 

concluiu pela imprudência na conduta médica de induzir o parto, bem como pela negligência em optar pelo uso do 
fórceps.

É certo que, em se tratando a discussão sobre suposta conduta culposa do médico pelos resultados sofridos pelos 
apelantes, deve-se voltar os olhos às conclusões alcançadas pela perícia médica, por este ser o meio de prova destinado a 
suprir ausência de conhecimento técnico específico do Julgador para a solução justa do litígio.

Por outro lado, é sabido que o juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, desde que, em confronto com 
elementos probatórios acostados aos autos seja possível concluir de modo diferente.

Dito isto, transcrevo alguns trechos do laudo que confrontam com a conclusão alcançada pelo perito, e indicam, 
em verdade, não existir comprovação do erro médico suscitado:

Quesito 6: O Ministério da Saúde autoriza o uso do citotec como indutor do parto?
Resposta: Sim, nas condições médicas adequadas e obedecendo às indicações corretas e específicas 
e nos hospitais credenciados para tais procedimentos e registrados com esta finalidade junto às 
Autoridades Sanitárias (fl. 344)
Quesito 10: O Sr. Perito usa o citotec como indutor do parto? Recomenda?
Resposta: O uso do misoprostol como indutor é bem estabelecido no estado da arte médica e 
todo médico, agindo de acordo com a sua experiência e consciência, deve pautar suas indicações 
e ações de acordo com os protocolos mais atuais da sua arte e ciência; assim procede este Perito. 
(fl. 345)
Quesito 12: Como a parturiente não apresentava contrações, não era recomendado o parto 
cesáreo, haja vista que a parturiente já estava na 43ª semana de gestação e o feto apresentava ser 
muito grande?
Resposta: Por partes – (i) de fato, a parturiente não apresentava contrações; (ii) a parturiente 
não estava na 43ª semana e sim na 40ª semana de gravidez; (iii) nenhum exame clínico, físico ou 
complementar de laboratório ou de imagem ou registro médico de qualquer natureza constante 
dos autos demonstra ou faz inferir sobre as dimensões do feto; à luz dos documentos médicos 
acostados aos autos, nenhuma indicação de parto cesáreo havia. (fl. 345)
Quesito 29: No quadro da parturiente, era recomendado o parto cesáreo?
Resposta: Nenhuma indicação de operação cesariana havia; a paciente estava em gestação ao 
termo, não estava em trabalho de parto e seu feto estava normal.

 Corroborando este entendimento, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia concluiu, às fls. 
376/379 pelo arquivamento do Processo Ético Profissional nº 775/01, movido contra o Dr. Edivaldo Duarte Bomfim, 
ao argumento que, na instrução, foram descritos e repetidos à exaustão os esforços e manobras médicas procedidas pelo 
médico, não havendo comprovação de que alguma destas se mostrasse inadequada.

Não bastasse, aos autos foram colacionados uma série de periódicos versando sobre a utilização e eficiência do 
cytotec (misoprostol) para a indução do parto normal.

Vale esclarecer, por oportuno, que se constata do sítio eletrônico do Sistema Único de Saúde que a indução do 
parto normal ocorre quando há necessidade de utilização de substância, como o misoprostol, para acelerar o trabalho de 
parto e aumentar a força das contrações, a fim de provocar o nascimento da criança sem a realização de cirurgia cesariana.

Importa anotar, ainda, os riscos inerentes ao parto Cesário, segundo a Agência Nacional de Saúde:

Estudos científicos apontam que bebês nascidos de cesarianas apresentam riscos maiores de dificuldades 
respiratórias e são internados em UTI neonatal com mais frequência. Quando não tem indicação 
clínica, a cesariana aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para 
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o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. Cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% 
dos óbitos infantis no Brasil estão relacionados à prematuridade. Em cesarianas desnecessárias, o 
recém-nascido pode sofrer complicações respiratórias imediatas, e se o parto for realizado antes das 39 
semanas de gestação, o nascimento pode ocorrer antes da completa maturação pulmonar do bebê. E 
como em toda intervenção cirúrgica, existe risco de mortalidade derivada do próprio ato cirúrgico ou 
da situação vital de cada paciente. (Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/
cidadao/principal/agencia-saude/21355-campanha-reforca-alerta-sobre-cesareas-desnecessarias)

Ora, se o próprio laudo pericial atesta que o parto cesáreo não era indicado à gestante, e diante dos incontestáveis 
riscos que a cesariana acarreta, não há que se dizer que houve imprudência do médico em promover a indução parto.

Sobre a utilização do uso do fórceps, inexiste comprovação de que a conduta do profissional médico se deu em 
desacordo com o que preconiza a técnica médica, de modo que, se as circunstâncias exigiram a utilização do fórceps, 
eventual responsabilização do médico pelas sequelas sofridas pela criança somente seria possível caso constatado que o 
procedimento foi feito de maneira inadequada, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do parto, pelo obstetra, a morte da 
parturiente e as sequelas irreversíveis sofridas pela criança, afastada a responsabilidade civil do médico.

Sobre a responsabilidade do Hospital, no entanto, tenho que se encontra caracterizada, ante a verificação de que 
o estabelecimento não dispunha de estrutura adequada para a realização do atendimento à gestante.

Vejamos excerto elucidativo do depoimento do Dr. Edivaldo Duarte Bomfim, médico obstetra responsável pelo 
parto, ao Conselho Regional de Medicina (fls. 34/37):

“A equipe chegou a pensar em operar a paciente, mas diante do quadro já apresentado, e sem 
suporte de equipamentos para realizar a cirurgia, decidiram não operá-la, mesmo porque não 
tinha anestesista na cidade” (fl. 36)

Perguntado ao depoente se havia sangue em estoque no banco de sangue, foi dito que:
 

“não havia, todo o sangue foi colhido pela bioquímica, naquela madrugada, com doadores 
habituados a fazer doação” (fls. 36/37)

Com efeito, as provas produzidas possuem robustez suficiente para demonstrar a falta de estrutura do hospital para 
lidar com uma emergência obstétrica ou pediátrica, hipótese em que a responsabilidade do hospital é objetiva.

Para ilustrar:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. ERRO 
MÉDICO NÃO CONFIGURADO. A doutrina distingue duas hipóteses de responsabilização 
médica: a responsabilidade decorrente da prestação do serviço direta e pessoalmente pelo médico 
como profissional liberal, e a responsabilidade médica decorrente da prestação de serviços 
médicos de forma empresarial, aí incluídos os hospitais. Na hipótese dos autos, trata-se de 
responsabilidade médica empresarial, uma vez que a parte-autora moveu a ação contra o 
hospital que lhe prestou os serviços. É a chamada responsabilidade objetiva, prevista no 
artigo 14 do CDC, mediante a qual responde objetivamente o nosocômio pelos danos 
causados aos seus pacientes, independentemente da culpa do lesante, fazendo-se necessária 
apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. A obrigação 
assumida pelo médico é de meio, devendo este utilizar-se de toda a técnica disponível para o 
tratamento do paciente. Hipótese em que restou demonstrado cabalmente pela prova pericial que 
o atendimento prestado à parte-autora foi adequado, inexistindo nos autos qualquer elemento 
de convicção a indicar imperícia, imprudência ou negligência por parte dos réus. Inexistência 
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do dever de indenizar. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054017967, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 
em 29/08/2013).

Assentada a responsabilidade do segundo acionado, evidente o direito à indenização pelos danos morais e materiais 
sofridos.

Consoante consagrado entendimento jurisprudencial, é devida a condenação em danos materiais, mediante 
pagamento de pensão aos familiares, sempre que a conduta danosa dos agentes tiver resultado em morte da vítima, 
independentemente do exercício de atividade remunerada desta à época do óbito.

O STJ entende, nestes casos, ser devida pensão mensal aos filhos menores, até o dia em que estes venham a 
completar 25 anos de idade, quando se presume a sua formação escolar, inclusive universitária, veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. 
DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7⁄STJ. PENSÃO. 
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54⁄STJ. (...) 
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão 
mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 
25 (vinte e cinco) anos de idade. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 
no AREsp 569.117⁄PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
06⁄11⁄2014, DJe 03⁄12⁄2014)

 
De igual modo, também é devido o pensionamento mensal ao cônjuge supérstite, desde o evento danoso até a 

data em que a vítima completaria 70 anos de idade, considerando a expectativa média de vida do brasileiro na época do 
falecimento. Neste sentido:

PENSÃO MENSAL.DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO 
SEU MARIDO.ARBITRAMENTO. AUSENTE PROVA DO VALOR PERCEBIDO PELO 
DE CUJUS.FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO.1. É devida pensão mensal à 
cônjuge supérstite da vítima em patamar condizente com o Salário Mínimo, quando inexistir 
nos autos prova da sua renda.2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente, 
dito pensionamento deverá recair sobre 2/3 (dois terços) do Salário Mínimo, vigorando desde o 
falecimento do de cujus até a data em que completaria 70 (setenta) anos ou em que a beneficiária 
vier a contrair novas núpcias. (TJ-PR - APL: 13573276 PR 1357327-6 (Acórdão), Relator: 
Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 10/09/2015, 9ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 1660 01/10/2015)

Assim sendo, fixo, a título de danos materiais, pensão mensal no importe 2/3 do salário mínimo vigente a época 
do pagamento, com atualização, a partir do óbito, pelo IGP-M, e juros de mora de 1% ao mês. O pensionamento para o 
viúvo é devido até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade, ao passo que para os filhos é devida até 
o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.   

Sobre os danos morais, estes advêm do fato danoso em si, ou seja, da humilhação ou constrangimento público por 
ato alheio desnecessário ou do sentimento da perda de um ente querido, como na hipótese dos autos.

A reparabilidade do dano moral, alçada ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X da Carta Política, e 
expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 e 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom 
senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor 
justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
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É salutar registrar que a fixação de indenização deve ser pautada na razoabilidade, a fim de que o Poder Judiciário 
não se transforme em um meio para enriquecer ilicitamente o lesado, fazendo com que este passe até mesmo a desejar 
novos acontecimentos que gerem “danos morais”, tudo com o escopo de receber vultosas indenizações.

Neste mister, impõe-se que o juiz atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como 
a intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta, da intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação 
da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve 
ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Em verdade, a fixação de indenização por dano moral é tarefa árdua e inglória para o julgador, eis que terá que 
extrair das provas dos autos elementos capazes de quantificar o abalo à reputação do ofendido e expressá-lo pecuniariamente. 
Terá ainda o magistrado que aferir a capacidade financeira do ofensor e do ofendido para fixar o quantum indenizatório.

Sobre a fixação do ressarcimento do dano moral, acrescenta CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, destacando 
que não pode ser excessivo ao ponto de ser fonte de enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de ser inexpressivo:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida 
em um bem jurídico que em certos casos é valioso ser mesmo mais valioso do que os integrantes de 
seu patrimônio, 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 enriquecimento, nem 
tão pequena que se torne inexpressiva” (in SILVA PEREIRA, CAIO MÁRIO DA, Instituições de 
Direito Civil, 8ª ed., Rio, Forense, 1986, vol. II, p. 67).

Servindo dos ensinamentos acima destacados, faz-se justo que a compensação do dano moral sofrido pelos 
apelantes deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), face as peculiaridades do caso e que, por certo compensará o 
gravame por eles sofrido, diante da dor imensurável e eterna pela perda da esposa e mãe dos recorrentes.

O pedido para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização ao menor José Vitor Guimarães 
dos Santos Carneiro, pelas lesões sofridas em decorrência do parto, no entanto, não comportam provimento, diante da 
ausência de comprovação de que as sequelas decorreram da má conduta médica.

Ademais, os laudos acostados às fls. 43/44 são de exames realizados quando o menor possuía apenas 1 ano de 
idade, não sendo possível aferir, com convicção, se a incapacidade apresentada pelo mesmo é de fato permanente.

 Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para, atendendo aos pedidos 
os iniciais, condenar o segundo apelado, Hospital Regional João Campos, ao pagamento de indenização por danos 
morais aos apelantes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela morte da Sr. Mônica Guimarães Carneiro, bem 
como ao pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 do salário mínimo vigente à época do pagamento, a incidir, a 
partir do óbito, atualização pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. O pensionamento para o viúvo é devido até a 
data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade, ou até o seu decesso, ao passo que para os filhos é devida até 
o momento em que estes completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Condeno, ainda, os apelados ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios no percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando, 
principalmente, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o zelo e o tempo exigido para o 
seu serviço.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0301885-93.2012.8.05.0113, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR 
(A): DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITO, JULGADO EM 12/09/2017.

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. VENDA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS LITIGANTES. 
PRODUTOS ADQUIRIDOS DESTINADOS À REVENDA. SUBSTITUIÇÃO DE 
DOIS LOTES E RECUSA DO TERCEIRO. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR 
DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DESENVOLVIDA SOB 
A PREMISSA DE TRATO SUCESSIVO. LIDE AJUÍZADA APÓS A NEGATIVA.  
APLICAÇÃO DA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 
OBSERVÂNCIA AO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL, À BOA-FÉ OBJETIVA 
E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227, DO STJ. APELO CONHECIDO 
E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível e de Recurso Adesivo n° 0301885-93.2012.8.05.0113|, 
oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrentes e Recorridos a CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA 
DA AMAZÔNIA S/A (CCE) e a AQUARELA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade 
de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A (CCE), em 
face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais 
da Comarca de Itabuna, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por Danos Materiais 
e Compensatória por Danos Morais nº 0301885-93.2012.8.05.0113|, proposta por AQUARELA UTILIDADES 
DOMÉSTICAS LTDA., assim decidiu:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 
inicial para CONDENAR a Empresa ré no pagamento, à empresa autora, de R$ 12.913,00 (doze 
mil, novecentos e treze reais), referente à indenização por dano material decorrente dos prejuízos 
com o 2º lote de trocas; CONDENAR a Empresa ré no pagamento de R$ 100.279,90 (cem mil, 
duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), referente à indenização por dano material 
decorrente da não substituição do 3º lote de equipamentos; bem como para CONDENAR a 
Empresa ré no pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente à indenização por danos 
morais, RESOLVENDO o MÉRITO do presente PROCESSO, com fulcro no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil.  O valor da condenação a título de indenização por danos 
morais será acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da presente sentença e juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (negativa de substituição). 
O valor da condenação a título de indenização por danos materiais será acrescido de correção 
monetária (INPC/IBGE) desde a data da substituição (2º lote - R$ 12.913,00) e da negativa de 
substituição (3º lote - R$ 100.279,90), respectivamente, além de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês, contados a partir da citação neste processo.
Ressalto que a parte autora deve disponibilizar à parte ré os equipamentos que seriam trocados no 
3º lote (pág. 78), devendo esta última providenciar a coleta e consequente retirada dos bens do 
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depósitos da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, ao fim do qual sua inércia será entendida como 
desinteresse pelos mesmos.
Por força da sucumbência, por ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno 
a parte ré no reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, no pagamento das 
custas processuais remanescentes, bem como no pagamento dos honorários advocatícios de 
sucumbência, devidos aos advogados da parte autora, desde já fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação, de acordo com os critérios definidos pelo artigo 20, § 3º. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.” (sic.fl.247/248)

Em virtude de refletir, satisfatoriamente, a realidade dos atos praticados no curso do processo, adota-se o relatório 
alinhavado na decisão terminativa de fls. 247/248.

Irresignada, a CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A (CCE) interpôs Recurso de Apelação 
(fls. 252/276), arguindo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição, porquanto a compra dos objetos em litígio 
ocorreu em 2007, ao passo que a demanda somente fora proposta em 16/01/2013, transcorrido o prazo prescricional de 
5 (cinco) anos.

Aduziu que a lide sub oculi deverá ser analisada à luz do Código Civil, posto que a Recorrida é uma microempresa 
destinada à revenda de produtos eletrônicos, não sendo, portanto, consumidora.

Informou, também, que não restou demonstrada a existência de dano material, pois não foram acostados elementos 
probatórios que sustentassem sua ocorrência, consoante intelecção do art. 333, I, do CPC/73, sendo descabida a inversão 
do ônus da prova.

Noticiou, outrossim, que a Recorrida, para agradar seus clientes, decidiu, unilateralmente, efetuar a troca dos 
eletrônicos, posto que a assistência técnica gTec Alfatroch fora descredenciada pela Fabricante.

Ressaltou que “deveriam os consumidores finais do produto ter entrado em contato diretamente com a Apelante, para 
que essa, então, pudesse orientá-los e, se necessário, efetuar a coleta em suas residências para proceder ao conserto dos aparelhos” 
(sic. fl. 260).

Argumentou que a Apelada, devidamente informada acerca da necessidade do envio dos aparelhos à assistência 
técnica autorizada, optou, entretanto, por recolher os produtos defeituosos como se fosse uma.

Pontuou que, malgrado a Autora tenha elaborada extensa lista de objetos defeituosos, os quais, supostamente, 
seriam substituídos pela Recorrente, não fez qualquer prova de que os produtos listados foram, de fato, “objeto de troca”, 
bem assim que houve entrega de novos ao consumidor, em detrimentos daqueles viciados.

Sobrelevou que inexiste prova quanto à sub-rogação da Apelada aos direitos dos seus clientes, e, por esta razão, a 
manutenção da procedência da ação poderá culminar em bis in idem, qual seja o pagamento da indenização, pelo mesmo 
fato, aos consumidores finais.

Defendeu, outrossim, que a primeira substituição ocorreu por mera liberalidade da Recorrente, somente para 
manter a fidelidade da marca “CCE” na região, já que não firmou nenhum contrato ou acordo nesse sentido.

Sustentou que todos os eletrônicos enviados à Apelada como substituição, foram previamente escolhidos pela 
mesma, através da lista de produtos disponibilizada, não havendo que se falar em prejuízo financeiro, sobretudo porque os 
aparelhos defeituosos eram obsoletos.

Destacou que as cópias dos e-mails juntados pela Autora comprovou, cabalmente, a sua concordância quanto às 
condições de troca do segundo lote, principalmente, no tocante à diferença de produtos.

Aduziu, outrossim, que a Demandante deixou de demonstrar os danos morais e materiais supostamente sofridos, 
não passando de meros aborrecimentos, ao passo que o montante da indenização, correspondente ao primeiro, foi arbitrado 
em desconformidade com a situação dos autos e o princípio da razoabilidade, implicando enriquecimento sem causa.

Concluiu, pugnando pelo provimento do recurso, acolhendo-se as razões esposadas no Apelo, para reformar a 
decisão primeva, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.
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O inconformismo foi contra-arrazoado, em todos os seus termos (fls. 173/178), indicando que os atos ilícitos 
perpetrados pela Apelante tiveram início em 2011, razão pela qual inexiste prescrição.

Às fls. 285/291, a Autora interpôs Recurso Adesivo, visando à reforma da decisão terminativa, a fim de que seja 
majorado o valor da indenização por danos morais.

O Apelado ofereceu contrariedade recursal, às fls.305/317.
É o relatório. Decido.

VOTO

Exsurge dos autos a tempestividade dos recursos e o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Ab initio, o sistema jurídico brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual, sobrevindo 

lei nova, os atos ainda pendentes sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados em 
desacordo com a legislação revogada.

Nessa linha intelectiva, preconiza o art. 14 do novel CPC (2015):

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em 
curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 
vigência da norma revogada.” (grifamos)

Ademais, cumpre esclarecer que os recursos foram interpostos sob a égide do CPC de 1973 (Lei nº. 5.869, de 11 
de janeiro) e o julgamento ocorrerá já na vigência da Lei nº.13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o novo 
Código de Processo Civil, o que, contudo, não acarretará qualquer mudança substancial, neste caso concreto, pois a 
situação jurídica consolidou-se na vigência daquele Código, aplicando-se, in casu, o quanto ali preconizado.

DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA
A Apelante sustenta, in casu, a inaplicabilidade do CDC, porquanto os produtos fornecidos à Apelada são 

destinados à revenda, devendo, consectariamente, prevalecer os preceitos do Código Civil.
Por relação de consumo é de se entender toda relação jurídico-obrigacional que liga um consumidor a um 

fornecedor, tendo como objetivo o fornecimento de um produto ou da prestação de um serviço.
Logo, inaplicáveis as regras consumeristas quando o adquirente não é destinatário final do produto comprado, nos 

termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, in verbis:

Art. 20‹. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
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 atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

Segundo Rizzatto Nunes3 No caso sub oculi, observa-se que os produto adquiridos pela Apelada foram 
disponibilizados à venda em seu estabelecimento comercial, sendo descaracterizada como consumidora final de tais bens, 
inexistindo relação consumerista amparada pela Lei nº 8.078/90.

Nesse sentido, o entendimento do STJ, conforme o arresto a seguir:

3 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do consumidor. 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2005
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. PESSOA JURÍDICA.
TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE SUA FROTA E 
CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. 
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE 
DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA 
LIMITATIVA DE COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE. APLICAÇÃO 
DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as 
pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de 
definição de tal conceito.
2. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária 
final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade.
3. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não 
relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa 
jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo 
imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade.
4. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em 
regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como 
instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa.
5. O transportador que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular ou contra 
danos causados a terceiros, em regra, enquadra-se no conceito de consumidor, pois é destinatário 
final do produto.
6. A moldura fática entregue pelo Tribunal permite concluir que o esclarecimento contido no 
contrato acerca da abrangência da cobertura securitária satisfaz o comando normativo segundo o 
qual as cláusulas limitadoras devem ser claras aos olhos dos seus destinatários.
7. A análise mais aprofundada de cláusulas contratuais, fora dos parâmetros fixados na sentença 
de piso e pelo Tribunal de origem, encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.
8.  A recorrente não cumpriu o disposto no 2º do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da 
divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre 
trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
9. Recurso especial não provido.
(REsp 1176019/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
20/10/2015, DJe 17/11/2015)

DA PRELIMINAR
Ab initio, alega a Apelante a ocorrência da prescrição, visto que a compra dos eletroeletrônicos teria sido efetuada 

“em meados de 2007”, ao passo que a Demanda somente fora distribuída em 16.01.2013, quando já transcorrido o prazo 
prescricional.

Contudo, diferentemente do quanto afirmado pela Recorrente, não consta dos fólios qualquer informação capaz 
de comprovar que a aquisição dos produtos se deu, efetivamente, em 2007; da mesma forma, embora a lide tenha sido 
distribuída em 16.01.2013, verifica-se, através do comprovante de protocolo, que fora ajuizada em 10.12.2012, isto é, 
apenas 03 (três) meses após a recusa da Apelante em cumprir sua obrigação.

Ressalte-se que as tratativas para a solução do problema inciaram-se em 2010, quando foi informado à Recorrente 
que o depósito da Apelada encontrava-se repleto de produtos danificados, porquanto as peças solicitadas para conserto não 
haviam sido enviadas; nessa oportunidade, a Apelante respondeu anuindo com a troca dos aparelhos (fl.28).
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Note-se que a relação jurídica sub examine se desenvolve sob a premissa de tratos sucessivos, pois renovada ao longo 
do tempo, de forma sistemática e duradoura. Tanto é assim que a Recorrente, ao ser comunicada do vícios encontrados 
em seus produtos, prontificou-se, junto à Recorrida, a resolver os problemas dos consumidores finais, seja enviando os 
defeituosos para a assistência técnica ou efetuando a troca por novos produtos.

Dessa forma, o prazo trienal a que se refere o Codex Civil, no art. 206, V, começaria a fluir, tão somente, do 
momento em que a Apelada teve negado o seu direito de substituição, isto é, em 24.09.2012, quando a Apelante informou 
que “não seria autorizado aparelho fora de linha há mais de 5 anos” (sic. fl.93).

Como consectário lógico, não se permite falar em prescrição do feito, posto que o contrato, reafirmado 
periodicamente, renovou o compromisso da Apelante (Empresa-Fornecedora) em prover produtos isentos de vícios, 
coadunando-se, inclusive, com a conduta anteriormente adotada.

Consequentemente, rechaça-se a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
In casu, incontroverso que a CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A (CCE), fabricante de 

eletroeletrônico, firmou contrato de compra e venda com a AQUARELA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, cuja 
atividade principal é a revenda daqueles produtos.

Infere-se, da vasta documentação acostada aos fólios, que os artigos de fabricação da Recorrente, lançados à venda 
pela Apelada, apresentaram diversos problemas técnicos, fazendo-se imperiosa a substituição para os consumidores finais.

Cinge-se a controvérsia, no cabimento de danos materiais e morais à Recorrida, porquanto as trocas teriam sido 
efetuadas por vontade própria, às suas expensas, sem o consentimento da Fabricante.

Destarte, ainda que a substituição dos produtos defeituosos tivesse sido realizada, unilateralmente, pela Apelada, 
isto é, sem a autorização da Recorrente, como esta faz acreditar, constata-se, através da troca de e-mail entre as mesmas 
(fl.27/28), a sua aquiescência em restituir todo o material recolhido e estocado:

“Bom dia!
Luciana, já faz algum tempo que estou com meu estoque abarrotado de produtos da CCE com defeito 
e sem poder consertar por falta de peças. A assistência técnica já solicitou essas peças várias vezes, sem 
êxito. Pode me informar qual a solução que a CCE tem para esse problema? Lembrando!São produtos 
que tive que trocar para os clientes porque as assistências técnicas não funcionavam. A justificativa das 
mesmas é “A CCE não envia as peças para que os produtos sejam consertados.
Aguardo retorno o mais breve possível.
Sdineide Alencar” (Preposta da Recorrida- 09.11.2011).

“Nesse caso iremos proceder com a troca dos aparelhos.
Segue em anexo procedimento para emissão de nota para troca, envie uma cópia neste e-mail ou fax 
(11)2112-1442, para que seja verificado se foi preenchido corretamente e agendarmos a coleta.
Luciana Barreto” (Preposta da Recorrente- 09.11.2011).

Frise-se, ainda, que a restituição de dois lotes pela Empresa Fabricante faz presumir a sua concordância com a 
atitude da Autora, sendo irrelevante tal análise. Nesse diapasão, após diversas tratativas, restou acordado que a substituição 
ocorreria em três lotes distintos.

Assim sendo, em 2011, iniciou-se o procedimento de troca, efetuando-se a primeira remessa, consoante nota de 
nº. 006181 (fls.32/36). No segundo lote, por sua vez, comprovou-se que os produtos, enviados pela Fabricante, possuíam 
valor inferior àquele despendido inicialmente pela Autora, revelando-se evidente o prejuízo material. O terceiro, e último 
lote, a Acionada recusou-se a enviar.
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Nessa senda, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria do venire contra factum proprium, vedando, 
por conseguinte, o abuso do direito, o ilícito objetivo e a atuação contraditória do litigante ao se comprometer com uma 
obrigação.

Leciona Aldemiro Rezende Dantas Júnior:

Parece-nos que o venire pode ser conceituado como sendo uma seqüência de dois comportamentos 
que se mostram contraditórios entre si e que são independentes um do outro, cada um deles 
podendo ser omissivo ou comissivo e sendo capaz de repercutir na esfera jurídica alheia, de modo 
tal que o primeiro se mostra suficiente para fazer surgir em uma pessoa mediana a confiança 
de que uma determinada situação jurídica será concluída ou mantida em certas condições, 
enquanto o segundo vem frustrar a legítima e razoável expectativa que havia sido criada no outro 
sujeito, sem que exista justificativa fática ou amparo legal que possa justificar a contradição entre 
os comportamentos e a conseqüente frustração da expectativa, sendo em tal caso irrelevante 
averiguar se houve dolo ou culpa do que agiu de modo contraditório.

Outrossim, acerca do tema, válida a transcrição do voto proferido pelo Desembargador José Geraldo da Fonseca, 
no julgamento da AP nº. 00012996820105010079 RJ:

Somente um evento atípico, grave, não previsto, poderia legitimar a recusa do contratante em 
cumprir aquilo que validamente combinou. Conquanto não haja regra expressa de proibição do 
comportamento contraditório no sistema de direito positivo brasileiro, esse princípio ético pode 
ser pinçado de inúmeros dispositivos esparsos no Código Civil. (...)
A proibição do comportamento contraditório não anula a liberdade de mudar de opinião, 
mas a neutraliza, sempre que esse segundo comportamento puder causar prejuízo a quem 
tenha confiado na manutenção do comportamento inicial. Proibir o comportamento 
contraditório significa tutelar a boa-fé objetiva. O conceito de boa-fé se extrai do de dolo, 
pois que dolo é o oposto de boa-fé. Se a boa-fé, que é a consciência de não agir ilicitamente, 
exclui o dolo, segue-se que o dolo outra coisa não é senão o agir com a consciência da 
ilicitude da ação.
 O juiz deve interpretar o contrato e os termos da obrigação como um todo, fazendo incidir 
sobre o seu juízo de valor -módulos valorativos do sistema-, isto é, avaliando objetivamente se 
estão (ou podem estar) presentes ao negócio jurídico princípios como os da autovinculação, 
autorresponsabilidade, função social, equilíbrio das prestações e boa-fé.
Numa palavra: o juiz não deve permitir que o contrato atinja finalidade oposta àquela que as partes 
pretenderam atingir, ou diversa daquela que, considerada a natureza do contrato em si mesma, 
seria lícito esperar. Agir de boa-fé é abster-se do exercício de um direito se for razoavelmente 
possível supor que esse exercício quebrará a justa expectativa da outra parte. É o dever de não se 
comportar de forma lesiva aos interesses e expectativas legítimas despertadas no outro (c)h.

De tudo quanto asseverado, indubitável que a Recorrente, ao proceder à troca do primeiro e do segundo lote, 
gerou a expectativa na Apelada de que seu comportamento permaneceria inalterado quanto ao terceiro, mormente 
considerando-se que foi informada da existência de outros produtos na mesma situação (fl. 40).

Desse modo, em observância ao dever de lealdade processual, à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação, não 
poderia a Apelante deixar de efetuar a terceira troca.

Nessa linha de intelecção, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ 
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OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROTEÇÃO DA 
LEGÍTIMA EXPECTATIVA. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do CCB). Decorre 
da boa-fé objetiva a proteção à legítima expectativa gerada pelo comportamento da parte ao 
longo da relação jurídica. Por conta disso, em sua função restritiva, a boa-fé implica na vedação 
ao comportamento contraditório (Venire contra factum proprium). Na hipótese dos autos, os 
aditamentos contratuais geraram a legítima expectativa de que a relação perduraria, gerando dever 
de indenizar por inadimplemento decorrente de violação à boa-fé objetiva o comportamento 
contraditório da requerida de encerrar o contrato. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70062275599, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/06/2015). (TJ-RS - AC: 70062275599 RS, 
Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 11/06/2015, Décima Nona Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2015).

Noutro giro, insurge-se a Recorrente contra as provas constantes dos autos, asseverando que a Autora não se 
desincumbiu do seu ônus probandi, pois não haveria qualquer documento capaz de demonstrar que os produtos viciados, 
ora discutidos, foram entregues por clientes da loja como “objeto de troca”.

Nos termos do art. 333, I, do CPC, incumbe ao Autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
Comentando o aludido, explicam com maestria Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“A norma que distribui o ônus da prova (art. 333, CPC) tem uma dupla finalidade no processo 
civil contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de 
instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos 
que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como 
uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida 
invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o 
seu julgamento com a aplicação do art. 333, CPC.
Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus 
encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve 
para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma 
solução justa para o litígio. Partindo-se da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução 
é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e inversão do ônus de provar.”

Da análise do acervo probatório, em especial os e-mails trocados entre as litigantes (22/30; 38/52; 59/60), constata-
se que a Demandante juntou elementos suficientes a demonstrar a culpa da Acionada.

Gize-se, ademais, que a Recorrente ao ter ciência da grande quantidade de produtos com defeitos, armazenados 
no estoque da Recorrida, não foi diligente na resolução do problema, uma vez que poderia ter providenciado a verificação 
in locu, enviando técnico de sua confiança, ou mesmo ter solicitado a “nota de troca” de cada item, já que possuía dúvidas 
quanto às “origens” dos produtos, antes de realizar as trocas.

Contrário disso, sem maiores esforços para solucionar a questão, optou a Recorrente por resolver o imbróglio via 
e-mails, comprometendo-se a restituir os aparelhos, bem assim sem elaborar qualquer questionamento acerca do motivo 
que culminou na devolução dos eletrônicos pelos consumidores (fl.28).

Lado outro, cediço que danos materiais são aqueles que, em apertada síntese, importam diminuição, real ou 
potencial, do patrimônio do lesado. Subdividem-se, por conseguinte, em: danos emergentes, que representam uma 
diminuição patrimonial efetiva; e lucros cessantes, que se caracterizam como a frustração de um ganho. Acrescente-se que 
os mesmos devem ser, ainda, objetivamente aferíveis diante de prova cabal de sua ocorrência.

Às fls. 78, observaram-se os prejuízos suportados pela Autora, que recebeu diversos produtos com valor inferior 
ao despendido.
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Na hipótese, não se tem dúvida quanto ao constrangimento e aos dissabores acarretados pela mora na resolução 
do problema, causados pelos produtos fabricados pela Apelante, sendo certo que a problemática se mantém há mais de 
05 (cinco) anos, sem solução definitiva, maculando, inclusive, a imagem da Apelada perante seus clientes, justificando a 
incidência da Súmula nº 227, do STJ (a pessoa jurídica pode sofrer dano moral).

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL 
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DUPLICATA PAGA - PESSOA JURIDICA - 
POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 STJ. - O apontamento a protesto ou qualquer outra 
forma de negativação de crédito, uma vez indevida, é capaz de gerar abalo de ordem moral, 
passível de indenização. - Conforme previsão da Sumula 227 do STJ o dano moral estende-se à 
pessoa jurídica. - A indenização a título de danos morais não implica em dizer apenas na moral/
consciência do ofendido, mas também na repercussão que o ato tenha sobre a vida comercial de 
uma empresa. (TJ-MG - AC: 10015070388812002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 
de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
17/05/2013)

De relação ao quantum indenizatório, decerto inexistem critérios fixos para a quantificação do dano moral, 
contudo devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
bem como o caráter sancionador da indenização.

Na espécie, mantém-se o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser suficiente para sancionar a prática 
abusiva da Apelante, bem como compensar o dano moral sofrido, evitando-se o enriquecimento sem causa.

De outra banda, insurge-se a Apelante ante a ausência de prova no tocante à sub-rogação da Apelada aos direitos 
dos seus clientes, argumentando a possibilidade de bis in idem.

Registre-se que tal matéria não foi alegada em sede de contestação, tendo, evidentemente, a Recorrente inovado à 
lide em sede de Apelação, uma vez que o tema deixou de ser apreciado pelo Juízo a quo.

Portanto, sabe-se que inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e impede a análise, por esta 
Corte, das questões não suscitadas, sob pena de supressão de instância, conforme disciplina o art. 517 do CPC/73:

Art. 517. As questões de fato, não propostas no Juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, 
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Em comentários ao aludido dispositivo, Nelson Nery Júnior ensina o seguinte:

Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão 
do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau 
de jurisdição (Fasching. ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, 
sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a 
norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove 
que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius 
novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa 
Moreira. Coment., n. 248, pp. 453/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar 
no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque proporcionaria à 
parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente 
ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira. Coment., n. 248, pp. 453/454). Correta a 
opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação. 
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(grifou-se) (NERY JÚNIOR, Nelson / NERY, Rosa Maria de Andrade – Código de Processo 
Civil comentado e legislação extravagante. 11 ed. Rev., ampl. e ataul. Até 17.2.2010. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 898).

DO RECURSO ADESIVO
No Recurso Adesivo, pede-se a majoração do valor dos danos morais, por entender que a quantia fixada pelo 

Juiz primevo está muito aquém do que o esperado pela Autora, ora Recorrente, e do que normalmente é fixado em casos 
similares.

Todavia, não assiste razão ao supracitado pleito de elevação do quantum, pois, consoante já analisado em sede de 
apelação, o totum indenizatório deverá ser estabelecido de modo a sancionar a prática abusiva da Apelante, sendo suficiente 
para compensar o dano moral sofrido, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ex positis, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0001837-83.2010.8.05.0080, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DES. 
MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 08/08/2016.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO 
INDEVIDO DE IMAGEM EM JORNAL. AUTORIZAÇÃO PARA MATÉRIA 
DIVERSA DA PUBLICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. PUBLICAÇÃO ASSOCIADA A MATÉRIA VEXATÓRIA. ART. 
20 DO CC. ARBITRAMENTO EXCESSIVO.  MINORAÇÃO DO VALOR QUE 
SE IMPÕE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. APELAÇÃO 
CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.
1. A preservação da intimidade constitui direito da pessoa humana e limitação à imprensa, 
devendo ser resguardada a imagem do indivíduo, sob pena de responsabilização por violação 
do princípio da dignidade da pessoa humana e ensejando a devida reparação por danos 
morais.
2. A veiculação de imagem de uma pessoa, vinculada a matéria jornalística capaz de gerar 
ataques à sua honra, diversa da autorizada, enseja a reparação por danos morais, notadamente 
quando evidenciada a repercussão negativa do fato perante a sociedade.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos critérios 
de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a pessoa do ofendido, a capacidade do 
ofensor e a finalidade punitiva da condenação, mas sem causar o enriquecimento indevido 
do ofendido, caso em que o quantum estipulado na sentença deve ser minorado a fim de se 
adequar à estes parâmetros.
4. Em sede de contrarrazões - peça processual que não gera o efeito devolutivo - não se 
pode formular pedidos, inclusive majoração dos honorários advocatícios, salvo matéria de 
ordem pública, o que não é o caso. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE 
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0001837-83.2010.8.05.0080, em que figuram como 
Apelante o Jornal Folha do Estado e como Apelado Renildo Cerqueira de Jesus
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Indenização por Dano Moral que tramitou pelo Juízo da 2ª V dos Feitos de Rel de Cons Civ 
e Comerciais de Feira de Santana-BA, intentada por Renildo Cerqueira de Jesus em face de Jornal Folha do Estado da 
Bahia -  Feira de Santana, em razão de ter sido o autor entrevistado no seu local de trabalho por repórter do periódico 
réu, com o intuito de que opinasse acerca do tema “Praias de Nudismo”, e verificou que após a publicação, a sua opinião e 
sua imagem não foram vinculadas à matéria objeto da abordagem, mas que havia sido publicada sua fotografia relacionada 
a matéria diversa, que dizia respeito a vida de um famoso transformista da cidade, tendo tal veiculação repercutido 
negativamente em seu desfavor, na sua vida profissional e pessoal, pois casado e com uma filha, que passaram a ser alvo 
de piadas, brincadeiras e chacotas, causando-lhes prejuízos de ordem moral, o que deu azo à ação indenizatório respectiva 
para a condenação da ré ao pagamento dos danos morais em valor não seja inferior a quinhentos salários mínimos.

A ação foi julgada procedente às fls. 112/116, condenando o requerido ao pagamento pelos danos morais no 
importe de R$ R$65.160,00, acrescida de juros e correção monetária na forma discriminada, alem das custas e honorários 
advocatícios que foram fixados em 10% do montante da condenação.

Opostos Embargos de Declaração de fls. 121/126, que foram rejeitados às fls. 127 e 128.
Irresignado, o réu interpôs apelação e em razões recursais de fls. 130/138 insurgiu-se contra o valor arbitrado à 

título de danos morais, pleiteando a reforma sentencial para que seja minorado o montante, por entender desproporcional 
e desarrazoado o seu arbitramento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 150/163, requerendo a manutenção da sentença e improcedência da apelação 
interposta, bem como a majoração dos honorários fixados na sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, inclusive o preparo às fls. 139/140.
Conclusos os autos, elaborei o presente relatório e solicitei inclusão em pauta para julgamento, na forma do artigo 

931 do CPC/2015 c/c 173, §1º do RITJBA, com direito à sustentação oral.

VOTO

Como visto, cuida-se de apelação interposta pelo réu em razão de condenação em Ação de Indenização por Dano 
Moral, em virtude de utilização indevida da imagem do autor em jornal, vinculada à matéria referente a pessoa diversa, 
que não a que foi autorizada pelo autor.

Pelas razões do apelo, nota-se que a irresignação do jornal demandado limita-se a pedir a redução do valor da 
condenação, fixada na sentença em R$65.160,00, argumentando sobre a sua condição de pequena empresa e sobre a 
posição social do ofendido. Merece amparo a pretensão. Se não, vejamos.

Não há controvérsia de que, inobstante tenha sido o autor fotografado e entrevistado pelo jornal réu para opinar 
em matéria intitulada “Feirenses desaprovam praia de nudismo” - fls. 11 e 40, diversamente teve sua imagem vinculada à 
matéria totalmente diversa, referente a atuação de “transformista” desempenhada por outra pessoa. A foto do autor saiu 
vinculada à matéria “Priscilla Dion fala sobre a vida de transformista”, com subtítulos “Durante o dia, André Aguiar se dedica a 
carreira de cabeleireiro” e “Nos shows transforma-se em Priscilla Dion”, sem qualquer ligação à pesquisa de opinião promovida 
pelo jornal demandado, sobre praia de nudismo, objeto da entrevista com o autor.

Lamentavelmente, não se pode olividar que ainda persiste em nossa sociedade, principalmente no interior do 
Estado, grande dose de preconceito contra homosexuais, transformistas, travestis e outros gêneros, ainda que proibida a 
discriminação por conta dessas opções, de sorte que torna-se despicienda a demonstração nos autos, de que tenha o autor, 
de fato, sofrido algum tipo de constrangimento, brincadeiras maldosas e acusações ofensivas à sua moral, no meio em que 
vive. Assim, inegável que houve falha na publicação da matéria e que isso causou dano moral indenizável.
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Nos termos do art. 20 do CC:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da 
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização 
que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais”.

A propósito, é a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece a regra de que “independe de prova do 
prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.

Por seu turno, o art. 5º da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação de pensamento, bem 
como liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo vedado o anonimato, 
assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV, bem como seu art. 220 proíbe qualquer tipo 
de vedação à manifestação do pensamento, de criação, de informação e de expressão. O inciso X, do mesmo dispositivo 
legal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem às pessoas, assegurado o direito de 
indenização pelos danos decorrentes da violação, verificando-se a existência de conflito entre três garantias constitucionais, 
a liberdade de manifestação de pensamento, o direito à informação e os direitos da personalidade.

A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, visto que envolve a liberdade de expressar o 
seu pensamento, tanto de fatos passados, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão comum o acesso a todo tipo de 
informação. E, portanto, um dos pilares fundamentais do estado democrático de direito.

Tais liberdades não devem ser limitadas. Todavia, não podem ser consideradas absolutas, tendo em vista as 
restrições previstas no texto constitucional, importando em responsabilidade civil daquele que, se excedendo na liberdade 
de expressão ou no exercício abusivo da liberdade de imprensa, causar ofensa à reputação, à honra, à imagem ou à 
dignidade de outrem.

Não há dúvida de que, ao exercer o direito de informação, o profissional de imprensa deve cuidar para não 
divulgar fatos, notícias ou imagens capazes de atingir a honra e a moral de pessoas estranhas à matéria ou, se isso ocorrer 
acidentalmente, noticiar imediatamente o equívoco com a mesma ênfase.

No caso sub examem, nota-se que o réu em sua peça contestatória afirma que voluntariamente retratou-se, 
acostando aos autos documento de fls. 34. Todavia, é sabido que a publicação de resposta, retratação ou errata não é 
suficiente para restituir as partes ao status quo ante, servindo de mero atenuante aos efeitos acarretados pela reportagem de 
conteúdo difamatório ou calunioso.

Vale a pena transcrever alguns trechos da sentença recorrida:

“No caso enfocado, a parte requerida tinha a obrigação de verificar a possibilidade de confusão 
relativamente à imagem publicada, com a do “famoso transformista feirense Priscila Dion”, pelo que 
patente o dano causado independentemente da comprovação do prejuízo, a teor da Súmula nº 403 do 
STJ, in verbis:
“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa 
com fins econômicos ou comerciais”.
É certo que a liberdade de imprensa está igualmente assegurada na Constituição Federal (art. 220), 
mas há que se ter em mente que os meios de comunicação estão cada vez mais avançados e céleres. Dessa 
forma, uma violação à imagem de um indivíduo toma proporções muito maiores e irreparáveis. Assim, 
tem-se que o direito à informação, ainda que se trate de direito constitucional, sofre limitação pelos 
direitos à personalidade, dentre eles reside o Direito à Imagem.
É entendimento pacífico da doutrina que os direitos à personalidade são indisponíveis, sendo a única 
exceção o direito à imagem, tendo em vista que é facultado ao seu detentor fazer uso dela, podendo, 
inclusive, comercializá-la.
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   (…)
Frise-se que a matéria veiculada expôs, indevidamente, a imagem do autor, ofendendo o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, incorreu a parte ré em manifesto abuso 
de direito, o qual não deve ser aceito nem tolerado pela ordem jurídica, merecendo veemente repressão”.

   
A fim de se estimar a extensão do dano moral, vale citar os depoimentos testemunhais de fls. 63 e 65:

“Que é cliente do salão do autor e na época da divulgação da matéria, tomou conhecimento de que a 
fotografia do requerente havia sido veiculada no jornal, acompanha da notícia de que durante o dia 
o requerente cortava cabelo e à noite ganhava a vida como transformista. Que os clientes do salão, 
inclusive o próprio depoente, passaram a fazer brincadeiras, referindo-se ao autor como Priscila Dion 
e de que estariam agora cortando o cabelo com um transformista, reagindo o requerente demonstrando 
não gostar daquelas insinuações. Que o autor se queixava do fato, reclamando sobre a repercussão da 
matéria”. (sic)

“Que é cliente do salão do autor, não sabendo informar o nome do estabelecimento. Que leu a 
matéria vinculada no jornal, no próprio salão, na qual constava a fotografia do autor e se dizia que 
o mesmo durante o dia trabalhava no salão e à noite se travestia como travesti, homossexual. Que 
acha que o nome do autor estava trocado na matéria, mas o reconheceu pela foto. Que o fato causou 
constrangimentos ao requerente o qual passou a ser alvo de brincadeiras, gozações, do tipo: você é 
travesti, você é homossexual, de dia trabalha e de noite vai fazer programa. Que o requerente ficava 
muito triste e cabisbaixo”.

Há, também, que se levar em conta que, embora afirme o autor ser casado e com filho, nota-se que se qualifica 
como solteiro, não constando da petição inicial qualquer documento que comprove o vínculo matrimonial e a existência 
de filho. Logo, impõe-se considerar esse atenuante para a fixação do valor do dano moral.

De igual modo, deve-se levar em conta que o jornal demandado é do interior do estado e com circulação regional, 
o que limita substancialmente a repercussão dos fatos noticiados, circunstâncias estas que levam a conclusão de se tratar 
de empresa de pequeno porte e que, à mingua de elementos contrários, não agiu de má-fé, mas apenas equivocadamente, 
tanto que publicou nota de retratação.

Em relação ao autor ofendido, vale registrar que trata-se de pessoa humilde, trabalha como cabeleireiro e que a 
publicação em exame não afetou o exercício de sua profissão, atingindo obviamente sua esfera moral por conta de condutas 
preconceituosas de terceiros, cujos efeitos, pela sua própria natureza, não se prolongarão por muito tempo, como, aliás, soe 
ocorrer nos demais fatos do cotidiano, uns substituindo outros com o passar do tempo.

Nesses termos e consideradas todas estas circunstâncias acima citadas, tem-se que o valor arbitrado na sentença 
título de indenização por danos morais no importe de R$65.160,00 mostra-se excessivo, afastado dos parâmetros e 
requisitos de razoabilidade adotados na jurisprudência nacional, a exemplo dos seguintes julgados:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VEICULAÇÃO 
DE IMAGEM DA AUTORA EM REDE SOCIAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DANO 
MORAL CONFIGURADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E DA PROPORCIONALIDADE. Considerando que a demandada veiculou, em sua página 
do Facebook (Centro de recuperação e reabilitação feminina), fotografias que continham a 
imagem da autora, sem que esta tivesse dado qualquer autorização para tanto, resta reconhecido 
o direito à indenização. Dano moral configurado, diante da violação aos direitos de personalidade 
da autora, nos termos do art. 5º, XXVII, da CF/88. Aplicação do entendimento da Súmula 
nº 403 do STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71006658512, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 
Angonese Spengler, Julgado em 21/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. 
UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. 
PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 571.878/
RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
20/08/2015, DJe 27/08/2015)

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 
proporcionalidade 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).

Assim, com base nos citados entendimentos, entendo mais adequada ao fim que se destina a indenização por dano 
moral, a quantia de R$20.000,00, restando alterada a sentença neste particular.

No que toca ao pleito de condenação em custas e honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da 
condenação, formulado em contrarrazões, constata-se que esta via processual não é adequada para reforma do decisum, 
cabendo à parte lançar mão do recurso próprio, até porque a resposta recursal não gera efeito devolutivo – salvo no caso 
de matéria de ordem pública - limitando-se a rechaçar os argumentos da parte recorrente, não se conhecendo, portanto, 
de tal pedido.

Do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo unicamente para minorar o valor 
arbitrado à título de danos morais, reduzindo-o para R$20.000,00.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0005573-36.2002.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
LÍCIA DE CASTRO L. CARVALHO, JULGADO EM 07/02/2017.

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
POSTULANTE CONDENADA E PRESA POR DUPLO HOMICÍDIO 
QUALIFICADO.  SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR 
ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES 
POR DANOS MATERIAL E MORAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA 
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO/RATIFICAÇÃO 
DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO 
DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE. NOVA EXEGESE À 
SÚMULA 418/STJ.  ATO ILÍCITO OU ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM 
ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS NA OCASIÃO E LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. OBSERVÂNCIA 
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
CONFIGURADORES DO DANO INDENIZÁVEL. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. 
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA REFORMADA, INCLUSIVE 
EM REEXAME NECESSÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DE 
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º0005573-36.2002.8.05.0001, da Comarca 
de SALVADOR, sendo apelantes e apelados CELESTE MARIA DE MELLO COSTA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto por CELESTE MARIA DE 
MELLO COSTA e, por maioria, dar provimento ao recurso interposto por ESTADO DA BAHIA, reformando a 
sentença, julgando improcedente a ação, com inversão de ônus da sucumbência.

RELATÓRIO

CELESTE MARIA DE MELLO COSTA, representada, ajuizou ação de indenização por danos materiais e 
morais em face de ESTADO DA BAHIA alegando ter sofrido danos “patrimoniais e morais” causados por demandado 
ao ser condenada criminalmente pela prática de duplo homicídio qualificado contra seus filhos, sendo posteriormente 
absolvida em revisão criminal nº 53.929-7/00 em 05 de setembro de 2001, por ausência de provas. Postulou indenização 
por danos moral e material, inclusive lucros cessantes, no montante “nunca inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais), acrescidos de juros, correção monetária além de honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da condenação. (FLS. 02/27)

ESTADO DA BAHIA, representado, ofereceu defesa alegando inocorrência de erro judiciário, eis que imputável 
à própria postulante, a afastar pretensão reparatória, à luz do art. 630, §2º, ‘a’ do CPP. Alega, ainda, ausência de atualidade 
e certeza quanto ao dano material pretendido, e, na hipótese de condenação sejam os danos fixados à luz do princípio da 
razoabilidade. (FLS. 57/67)

Réplica às (fls. 74/82).
Ante a vislumbrada desnecessidade de colheita de provas em audiência sobreveio a  sentença( fls.112/118), 

julgando  procedente  a ação em tela, condenando Estado da Bahia a pagar à autora “a título de indenização por danos 
materiais, o correspondente a cinco salários mínimos por mês, a contar da demissão em 20/06/1984, respeitando-se, entretanto, 
a figura da prescrição quinquenal, tomando-se por base a data da propositura da ação, sem prejuízo da devida atualização e de 
juros moratórios, a partir do trânsito em julgado, quando expirará a obrigação do pagamento mensal”, R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais) a título de dano moral e honorários advocatícios à base de  15% (quinze por cento) sobre o valor da 
condenação.

A oposição de embargos declaratórios por litigantes resultou na alteração da sentença, acrescentando a incidência 
de juros legais e correção monetária concernente a indenização por dano moral, fixando como termo a data da prolação, 
22 de setembro de 2005 (fls. 145/147).

Estado da Bahia, representado, interpôs recurso de apelação independendo de preparo (fls. 149/163), pugnando 
pela anulação ou reforma da sentença para extinguir o processo, sem resolução de mérito, ou fixar o quantum indenizatório 
na forma apontada nas suas razões do recurso, reduzindo ou afastando sua condenação ao pagamento de verba honorária.

Na resposta (fls.167/188), a apelada pugna pela confirmação da sentença.
Levado o recurso a julgamento perante a Quinta Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça a turma julgadora 

decidiu por maioria de votos acolher a preliminar suscitada, concernente a cerceamento de direito de defesa e, por 
conseguinte, anular o processo a partir da sentença, possibilitando novo julgamento. (Acórdão às fls. 208//211).

O processo tramitou regularmente no juízo de origem  com realização de audiência oportunizando depoimento 
pessoal( fls. 354/355),  produção de  prova testemunhal( fls. 356/359); apresentação de razões finais por  litigantes (fls. 
392//400; 401/404), sobrevindo nova sentença julgando procedente a ação com condenação de Estado da Bahia “a 
reparar a autora, a quantia de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) à guisa de reparação por dano moral”, com incidência 
de correção monetária a partir da data da sentença, e juros de mora a partir da “data da prática do ato ilícito, que no caso 
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concreto, coincide com a data que a autora fora denunciada na instância criminal”. Declara, ainda, que “deve ser a autora 
indenizada pelo dano material que a sua responsabilização criminal lhe causou, correspondente aos salários que poderia ter a 
autora percebido entre o período posterior a sua demissão, no mesmo cargo que ocupava, e até a data em que poderia a mesma 
ter se aposentado na iniciativa privada, cálculo que ficará postergado para a liquidação de sentença”, e verba honorária em 10% 
(dez por cento) do valor a ser fixado, definitivamente, na liquidação.

Após oposição inexitosa de embargos de declaração opostos por Estado da Bahia( fls. 424/425;434/435), 
CELESTE MARIA DE MELLO  COSTA, representada, interpõe recurso de apelação independendo de preparo( 
fls. 427/432), visando reforma de parte  da sentença e, por conseguinte,  majoração do valor da condenação, considerado 
insuficiente, estabelecendo o “alcance dos danos materiais até os 69 anos da sobrevida, em consonância com o pedido inicial  
repudiando a singular limitação a hipotética e descabida aposentadoria na ‘iniciativa privada’, equivocadamente determinada 
na sentença guerreada; e “indenização por danos morais no limite do pedido”, além de verba honorária em 20% (vinte 
por cento) sobre o total da condenação, levando em conta a complexidade da causa, o trabalho prestado durante o longo 
e tempestuoso tempo da tramitação”.

ESTADO DA BAHIA, representado, responde pugnando por não conhecimento ou improvimento do recurso.  
(Fls. 500/507)

ESTADO DA BAHIA também interpõe recurso de apelação, independendo de preparo (fls. 508/518), visando 
reforma da sentença a julgar improcedente a ação, invertendo-se ônus de sucumbência.   Alega, em síntese, inocorrência 
de caracterização da responsabilidade estatal a ensejar reparação por danos moral e material, seja em razão da inocorrência 
do evento danoso, o dano e nexo de causalidade, seja em razão da existência de “excludente de responsabilidade estatal 
consubstanciada em culpa exclusiva da vítima”. Aduz, ainda, sobre a inadmissibilidade de sua condenação inclusive ao 
pagamento de valores excessivos, desproporcionais, proporcionando à postulante enriquecimento indevido.

CELESTE MARIA DE MELLO COSTA, representada, responde pugnando por não provimento do recurso da 
parte demandada. ( Fls. 523/526)

Recursos distribuídos para Quarta Câmara Cível cabendo-me a função de relatora.
É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe conhecimento.
A preliminar suscitada por Estado da Bahia, ora rejeitada, não merece acolhida.
A Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem afetada pela Quarta Turma, conferiu nova exegese à 

Súmula 418 do STJ, entendendo que a única interpretação cabível para referido enunciado é “aquela que prevê o ônus da 
ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão 
do julgamento anterior” (REsp 1129215⁄DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16⁄09⁄2015, 
DJe  03⁄11⁄2015).

In casu, desnecessária a imaginada ratificação/reiteração de recurso de apelação interposto por parte autora antes 
do julgamento dos Embargos de Declaração, haja vista não ter havido modificação na conclusão do julgado, (fls.434/435).

 No mérito, por possuírem pontos convergentes quanto a caracterização da responsabilidade do demandado, bem 
como no tocante ao montante indenizatório arbitrado será procedida a análise conjunta dos recursos.

Assiste razão ao ESTADO DA BAHIA.
A questão controversa diz respeito à responsabilidade civil estatal, por condenação e prisão da autora, seguida 

de posterior absolvição em Revisão Criminal por ausência de valor probante da confissão extrajudicial para, de forma 
“isolada”, arrimar a condenação. (fls. 33/36)

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva e decorre do dever de indenizar danos causados por 
seus agentes aos particulares no exercício da atividade administrativa. Também chamada de responsabilidade civil do 
Estado, a responsabilidade civil da Administração Pública prescinde de dolo ou culpa. É necessário que exista o dano, que 
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não tenha sido causado por ação ou omissão do particular, bem como que exista nexo de causalidade entre a atividade 
administrativa (fato do serviço) e o dano sofrido pelo particular, para que surja a responsabilidade civil da Administração, 
regra prevista no art.37, §6º da CF/1988.

A matéria em discussão, todavia, trata de uma modalidade específica de responsabilidade que é a responsabilidade 
estatal acerca dos atos jurisdicionais. É cediço que a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional não está regulada no 
art. 37, § 6º, da CF, mas sim no art. 5º, LXXV, quando a Constituição Federal diz que o Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aqui se engloba a responsabilidade 
do Estado pelo ato jurisdicional, notadamente pelo ato prisional, ou seja, haverá erro judiciário nos casos em que restar 
demonstrado que a decisão questionada não obedeceu aos critérios técnicos necessários, tão pouco aos requisitos legais 
indispensáveis ao mandado de prisão, ou seja, se a decisão for flagrantemente ilegal e desprovida dos requisitos pertinentes, 
aí sim é que pode cogitar responsabilidade do Estado pelo ato jurisdicional.

A privação de liberdade é talvez o ato jurisdicional de maior gravidade e importância a ser praticado pelo Estado. 
No entanto, o exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia que efetivamente a acusada foi condenada 
e presa em decorrência de sentença penal transitada em julgado, após regular apuração de fatos delituosos, passados pelo 
crivo do judiciário, e submissão, por duas vezes, a juri popular por  prática de crime de homicídio qualificado perpetrado 
contra seus filhos menores, previsto em Código Penal, sendo em seguida absolvida em sede de Revisão Criminal por 
insuficiência probatória a arrimar sua condenação (fls. 26/33).

            Colhe-se do acórdão da Revisão Criminal (fls. 33/36), a seguinte ementa, verbis:

“Revisão Criminal - Processual Penal – Deferimento do pedido em favor da condenada. Embora 
existindo confissão a que foi induzida a fazer, a revisionanda viu justificada sua ação tempos depois 
com a confissão do verdadeiro autor do crime – Existência nos autos de semelhança muito forte entre 
a fotografia do confitente e a produzida no retrato falado publicado na época em jornal de grande 
circulação – Confissão extrajudicial isolada não pode ter o valor probante definitivo para arrimar uma 
condenação tão severa – Deferimento da revisão acolhendo-se o opinativo ministerial, inclusive para 
pleitear ela a devida reparação civil pelo erro judiciário”.

        Vale ressaltar que a condenação que resultou na prisão da Autora fundamentou-se em elementos suficientes ao 
convencimento do Tribunal do Júri, em duas sessões distintas, inclusive na confissão da acusada, conquanto, em momento 
posterior, com o manejo do recurso adequado previsto no Código de Processo Penal, possam ter sido reexaminados e 
compreendidos como não suficientes para uma condenação.

             Posterior absolvição da Autora, fundamentada na insuficiência probatória acerca da autoria ante a 
fragilidade da sua confissão, supostamente sem eco nas demais provas dos autos, não transforma em ilegal o anterior 
cerceamento à liberdade do autor, não induz à responsabilização do Estado e, por conseguinte, não enseja ressarcimento 
por erro judiciário, vez que pautou-se em sentença condenatória, decorrente do devido processo legal, onde asseguradas 
as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição, do qual resultou o mandado de 
prisão expedido e cumprido.

 Mera divergência na interpretação dos fatos e de provas produzidas por litigantes não é suficiente para a 
configuração de erro judiciário. Neste sentido, o escólio do Desembargador Rui Stoco:

“Não há como admitir que o erro judiciário possa ser antevisto, ou que reste caracterizado apenas 
porque o julgador fez má subsunção do comportamento do réu à norma em vigor à época do fato, ou 
que tenha atuado com erro de perspectiva, com falsa percepção dos fatos ou, enfim, tenha realizado 
equivocada interpretação da lei. Essas hipóteses podem caracterizar error in judicando mas não se 
confundem com o erro judiciário referido no art.  5º, LXXV, da CF/88 e no ar.630, § 2º, do Código 
de Processo Penal.
Nem pode decorrer da falsa percepção que o julgador tem do preceito legal in abstracto, dando-lhe 
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inadequada exegese no exato instante de aplica-lo ao caso concreto (...)” (Tratado de Responsabilidade 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 7ª edição, p. 1048). - Grifei.

Ainda sobre a matéria, mutatis mutandis, o entendimento dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO 
JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279/STF.
Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia, relativa à ocorrência, 
ou não, de erro judiciário, faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 
constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF). O Supremo Tribunal Federal já firmou 
entendimento de que a responsabilidade civil objetiva do Estado não alcança os atos judiciais 
praticados de forma regular, salvo nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes. 
Agravo regimental a que se nega provimento (STF AI 759880 RS, Min. ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgamento em 05/08/2014).

‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. CF, ART. 37, 6º.
I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos 
expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário (CF, art. 5º, 
LXXV) mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido.
- Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.’ (RE 429.518-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR 
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - 
NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL 
- REEXAME DE PROVAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente 
fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em 
face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. Na mesma linha, tem 
decidido que avaliar se a prisão preventiva caracterizou erro judiciário enseja reexame de provas, 
sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes. 3. Ausente o cotejo analítico e não 
demonstrada similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não se conhece do recurso 
especial pela alínea “c”. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 911.641/MS, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009).

        Ademais, a teor do Art. 630, verbis,

“Art.630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa 
indenização pelos prejuízos sofridos.
§ 1º Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação 
tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido 
pela respectiva justiça.
§ 2º A indenização não será devida:
a)  se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio 
impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;
b)  se a acusação houver sido meramente privada.
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 In casu pretende a postulante ver reconhecido o alegado erro judicial, consubstanciado em suposto equívoco no 
veredicto condenatório e absolvição em sede de revisão criminal, ignorando que suposto erro ou injustiça da condenação 
teria advindo da sua própria confissão, inclusive na qualidade de genitora das vítimas, o que desautoriza o ressarcimento 
pretendido, à luz do art. 630, §2º, ‘a’. ainda que tal prova posteriormente tenha sido tida insuficiente para, de forma 
‘isolada’ arrimar a condenação.

Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do imaginado pela postulante a confissão extrajudicial sem a presença de 
advogado ou de representante do ministério público no ato não implica em nulidade. Nesse sentido, “O inquérito 
policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório 
sem a presença de advogado não é causa de nulidade” (HC n. 72376/SP, rel. Min. Maria Thereza Assis de Moura, j. 
Em 9-2-2010).

De outro modo, não há demonstração inequívoca de que a autora fora coagida a confessar a prática do delito 
por ocasião de sua prisão em flagrante, fato sequer comprovado, não restando declarada nos autos, ou mesmo em voto 
proferido em ação revisional, a nulidade da sua confissão por vício de consentimento.

Portanto, não se vislumbra, na hipótese, tenha o juiz natural, competente incorrido em erro grosseiro, nem 
tampouco se reveste o veredicto condenatório de natureza teratológica ou absurda.

Pertinente a transcrição da lição de Hely Lopes Meirelles:

“o ato judicial típico, que é a sentença, não enseja responsabilidade civil da Fazenda Pública, salvo na 
hipótese única do art. 630  do Código de Processo Penal; nos demais casos, as decisões judiciais, como 
atos de soberania interna do Estado, não propiciam qualquer ressarcimento por eventuais 
danos que acarretem às partes ou a terceiros; esta doutrina é tradicional no direito pátrio (Amaro 
Cavalcanti, Pedro Lessa, Ruy Cirne Lima, Aguiar Dias) e está remansada na jurisprudência 
dos tribunais, em atenção à coisa julgada e à liberdade decisória dos magistrado, que não 
poderiam ficar à mercê de responsabilizações patrimoniais pela falibilidade humana de 
seus julgamentos.” (Apud Yussef Said Cahali. Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais, 2009).

 Inocorre, na hipótese, vinculação aos fundamentos esposados por v. Acórdão  das Câmaras Criminais reunidas 
notadamente a observação, de que “mais tarde aparece um dos culpados, coincidentemente relatado por ela (requerente) em 
traços físicos como um dos autores do crime”, “permitindo-lhe buscar competente indenização pelo erro judiciário praticado”,( fl. 
36), até porque, a própria postulante, em seu depoimento pessoal, colhido em juízo junto a 8ª Vara da Fazenda Pública, 
informa que “até hoje, ninguém foi acusado ou condenado pela morte dos filhos da depoente”,( fl. 354).

 E mais. Consoante art. 469, CPC/73 (correspondendo ao art.504 do novel CPC), “não fazem coisa julgada:I- 
os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II- a verdade dos 
fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, sendo lícito ao magistrado, de acordo com seu livre convencimento, 
aferir a procedência ou improcedência da ação indenizatória.

Nesse sentido,

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRISÃO PREVENTIVA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 07/
STJ. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. ART. 386, INCISO VI, DO CPP. NÃO-VINCULAÇÃO 
DA RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL.
I - O acórdão recorrido, ao dirimir a controvérsia, entendeu ser incabível a indenização por danos 
morais, pela falta de prática de ato ilegal por parte dos agentes públicos, inexistindo nexo de 
causalidade entre a ação do Estado e o dano.
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II - Atestou, ainda, que inocorreu erro judiciário, não havendo que se falar em ilegalidade da 
prisão preventiva ou de excesso de prazo dessa, sendo que, para rever tal posicionamento, seria 
necessário o seu reexame, que serviu de sustentáculo ao convencimento do julgador, ensejando, 
no caso, a incidência da Súmula nº 07/STJ.
III - A jurisprudência desta Corte já se manifestou acerca da não-vinculação da absolvição 
criminal, com base no art. 386, inciso VI, do CPP, à responsabilidade cível do ente Estatal. 
Precedente: REsp nº 594.392/MA, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 13/09/04.
IV - Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 826.814/RS, 1ª Turma, Rel. Min. 
Francisco Falcão, DJ de 1.6.2006), grifei.

Conclui-se, assim, que, na hipótese dos autos não há que se falar em qualquer ilegalidade formal no ato judicial 
questionado pelo fato de a autora ter permanecido com sua liberdade cerceada até sua absolvição em sede de Revisão 
Criminal, porquanto teve amparo na legislação processual penal e na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXI, além 
do que, foi respaldada em elementos apresentados no devido processo criminal, definida pelo Tribunal do Júri, onde 
amplamente debatida as teses jurídicas decorrentes do processo, a respaldar a legalidade procedimental e jurídica do 
mandado prisional. Não houve, portanto, ocorrência de erro judiciário capaz de amparar a pretensão indenizatória do 
postulante, sobretudo porque o Estado agiu no exercício regular do exercício do jus puniendi. (art. 188, I, CC/2002).

Deste modo impõe-se a reforma da sentença guerreada considerando, inclusive, inexistência de direito a indenização 
quando o acusado é absolvido por ausência de provas, modalidade de absolvição não apta, por si só, a responsabilizar o 
Estado, não havendo o que se falar em erro judiciário, eis que, a inexistência de ato ilegal e o estrito cumprimento de dever 
legal descaracterizam tal erro e, por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado.

Pelas razões expostas não merece maior análise o recurso interposto pela postulante requerendo majoração dos 
danos morais e materiais indevidos, vez que as razões do improvimento foram devidamente expostas acima e são as mesmas 
utilizadas para provimento do recurso do Estado da Bahia a concluir pela ausência dos pressupostos configuradores do 
dano indenizável (material e/ou moral),  total improcedência dos pedidos, afastando a condenação imposta ao Estado da 
Bahia, julgando improcedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência, condenando a postulante ao pagamento de 
custas processuais e verba honorária sucumbencial reduzida ao valor fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do 
§4º, art. 20,  Código de Processo Civil de 1973, suspensa a exigibilidade  enquanto beneficiária de assistência judiciária 
gratuita.

Por tais razões dá-se provimento ao recurso interposto por ESTADO DA BAHIA reformando-se a sentença, 
julgando improcedente a ação e nega-se provimento ao recurso interposto por CELESTE MARIA DE MELLO COSTA.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011481-16.2011.8.05.0080, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR 
(A): DES. MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 12/09/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. ÓBICE DO CASAMENTO POR UMA DAS 
PARTES. IMPEDIMENTOS EXPRESSO NO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 1.521 e 1.723. 
SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Nos termos da legislação civil vigente é impossível que se reconheça o instituto da união 
estável se um dos conviventes mantém casamento civil. SENTENÇA MANTIDA. APELO 
DESPROVIDO.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0011481-16.2011.8.05.0080, em que figuram como 
Apelante Lucia Maria Costa Santos e como Apelado Rosenil Vaz da Cruz

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LÚCIA MARIA COSTA SANTOS em face da sentença de fls. 
124/126 que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizada contra ROSENIL VAZ DA CRUZ, 
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por tratar-se de pedido juridicamente impossível, entendendo o 
Magistrado que a união estável só poderia ser reconhecida se o requerido, casado, se encontrasse separado de fato ou 
judicialmente, o que não é o caso dos autos.

Nas razões recursais de fls. 128/135, arguiu a apelante a nulidade da sentença ao argumento de que não foi 
oportunizada a produção de prova testemunhal, com a qual se comprovaria a separação de fato do requerido e sua esposa, 
o que acarretou o cerceamento de defesa. Pugna pela decretação de nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo de 
Origem para que seja exaurida a instrução processual. Pelo provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 138/141, pugnando pelo improvimento do apelo e manutenção integral da sentença.
Manifestou-se o representante do Ministério Público na 1ª Instância (fls.110), opinando pela extinção do processo 

ante a declaração do réu de que é casado, não sendo possível, desta feita o julgamento, pelo fato da parte autora não possuir 
interesse de agir.

Nesta Instância (fls.154 e 155), o Ministério Público entendeu inexistir circunstância para sua intervenção.
Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo recursal, por tratar-se de ente público.
Conclusos os autos, elaborei o presente relatório e solicitei inclusão em pauta para julgamento, na forma do artigo 

931 do CPC/2015 c/c 173, §1º do RITJBA, esclarecendo que será permitida a sustentação oral, nos termos do artigo 187, 
inciso I do Regimento Interno.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível movida com o objetivo de reformar a sentença de fls.124/126, que na Ação de 
Reconhecimento e Dissolução de União Estável julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por tratar-se de pedido 
juridicamente impossível, em razão de uma das partes ser casada civilmente.

A teor do que dispõe o art. 1.723 do Código Civil Brasileiro, àquele que propõe o reconhecimento de união 
estável incumbe provar, de forma cumulativa e paralela na conduta de ambas as partes, que a relação entre o casal é pública, 
contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar.

Para que esse reconhecimento ocorra, ainda há que inexistir, por ambas as partes, vínculo matrimonial anterior 
ou atual, visto quese trata de impedimento formal para formalizar-se a união estável, como bem esclareceu o Magistrado 
sentenciante em sua fundamentação:

“O Código Civil é explícito, em seu artigo 1.521, em elencar em quais hipóteses estará vedado o 
casamento. Os impedimentos estão arrolados dos incisos I a VII e prevêm que não podem casar: I) 
Ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II) os afins em linha reta; III) O 
adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV) Os irmãos, 
unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V) O adotado com o filho 
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do adotante; VI) as pessoas casadas; VII) O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra o seu consorte.
   Para o deslinde do presente caso, interessa a vedação da alínea VI, que torna impeditivo o casamento 
para pessoas que já se encontrem casadas, mesmo que o presente feito verse sobre reconhecimento e 
dissolução de união estável e não de casamento. A justificativa reside no fato de o Código Civil vedar, 
em seu artigo 1.723, o reconhecimento da união estável: “se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; 
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 
judicialmente.”
   Assim, no presente caso, somente poderia ser reconhecida a União Estável entre a Autora e o Réu 
se o segundo, casado, se encontrasse separado de fato ou de direito (judicialmente), o que não ocorre, 
segundo consta dos autos, no termo de audiência (fls. 170), na contestação do requerido (fls. 76/85), 
na certidão de casamento acostada (fls. 87) e na petição de terceiro interessado (fls. 115/118).
   Ademais, não se vislumbra a hipótese de partilha de bens entre companheiros, quando não 
é reconhecida entre aqueles ao menos uma relação de União Estável ou até Casamento, já que a 
presunção de composição conjunta de bens é requisito existente somente nestas hipóteses legais, e não 
naquilo que aqui se afigura e denomina-se Concubinato (art. 1727, CC).
   Tal entendimento fica exposto de toda a formação do Código Civil pátrio, sendo lógica a conclusão 
de que o patrimônio não socorre ao concubino(a) ao se examinar os artigos 248; 550; 1.642, inciso 
V e 1.801, inciso III daquele diploma legal. Ademais, para que a transferência proposta pelo Réu em 
favor da Requerente, de bem imóvel constituído à vigência do casamento do primeiro com a Terceira 
Interessada, pudesse ser concretizada, necessária seria a outorga uxória (art. 1.647, incisos I a III do 
CC), da esposa que faz jus legalmente a eventual partilha de bens”.

Embora a não dissolução de casamento civil mantido anteriormente por um dos conviventes não seja, segundo o 
entendimento jurisprudencial, impedimento formal para o reconhecimento de união estável, bastando que haja separação 
de fato, todos os demais requisitos supra enumerados devem ser comprovados por quem requer a declaração de união.

Entretanto, no caso dos autos está sobejamente comprovado que a separação de fato do réu com a terceira 
interveniente (esposa), não ocorreu, o que claramente se depreende dos autos, no termo de audiência (fls. 170), na 
contestação do requerido (fls. 76/85), na certidão de casamento acostada (fls. 87) e na petição da esposa do requerido, 
terceira interessada (fls. 115/118), onde ambos afirmam que são e continuam casados de modo ininterrupto.

Saliente-se que a prova testemunhal requerida pela apelante e alegada como motivo para anular a sentença, só não 
seria indispensável se houvesse dúvida acerca da higidez do casamento, do convívio entre os cônjuges, o que não ocorre, 
sendo a relação extraconjugal alegada como estável, no máximo reconhecida como relação concubinária adulterina, o 
que não é pretendido pela requerente e, a meu Juízo, no caso dos autos, a prova da autora não convence do contrário. 
Corroboram essa conclusão os seguintes precedentes:

AGRAVO   REGIMENTAL.   RECURSO ESPECIAL.  CASAMENTO E CONCUBINATO 
SIMULTÂNEOS.  SEPARAÇÃO DE FATO.  SÚMULA N. 7/STJ. UNIÃO ESTÁVEL. 
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o 
acolhimento da tese defendida no agravo regimental reclamar a análise dos elementos probatórios 
produzidos ao longo da demanda. 2. A relação concubinária mantida de maneira simultânea ao 
matrimônio não pode ser reconhecida como união estável. 3. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1336163/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 
TURMA, em 01/12/2015, DJe 04/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO 
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 1.723 DO 
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CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE 
UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões 
trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, 
fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de 
Processo Civil. 2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto 
fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do 
STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de 
que não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização 
da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento ou, pelo menos, a 
necessidade de haver separação de fato ou judicial entre os casados. Incidência da Súmula 
83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1363270/MG, 
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, em 17/11/2015, DJe 
23/11/2015)

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença por seus 
termos e fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0107764-28.2003.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESª. LÍCIA DE CASTRO L. CARVALHO, JULGADO EM 20/05/2014.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS. 
POSTULAÇÃO POR ALIMENTANDA. EMBASAMENTO EM APROXIMAÇÃO 
DA MAIORIDADE. FALTA DE INTERRESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS 
DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA 
EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS 
E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO 
IMPROVIDO.  
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Admissível recurso de apelação cível interposto dentro do prazo estabelecido pelo art. 508, do 
Código de Processo Civil, que descreve suficientemente os fatos podendo se extrair, sem dificuldade, 
as razões do inconformismo da recorrente, inclusive os pontos que ensejaram o pedido de anulação 
da sentença, possibilitando ao recorrido a exposição de suas contra-razões. Ademais, a qualificação 
das parte não é essencial quando já consta de outras peças dos autos.
Dispõe o art. 3º do CPC que, “para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e 
legitimidade”.
A constatação de ausência de interesse processual impõe a extinção do processo, sem resolução de 
mérito. Inteligência do art. 267, VI do CPC.
Falta interesse processual a alimentanda que ingressa com ação de manutenção de alimentos, 
fundamentada em aproximação de sua maioridade. Nos alimentos fixados entre pai e filho, 
a maioridade do alimentado não extingue de forma automática a obrigação do alimentante, 
sendo, portanto, desnecessário provimento jurisdicional acerca da questão.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0107764-28.2003.805.0001, de Salvador, 
sendo apelante VIRGÍNIA CONCEIÇÃO DE JESUS e apelado, VIRGÍLIO ROCHA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.  

RELATÓRIO

Na sentença de fls. 81/83, adotado o relatório o MM Juiz de Direito da 12ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, 
Interditos e Ausentes da comarca de Salvador julga extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código 
de Processo Civil, processo concernente “Ação de Manutenção de Alimentos” proposta por VIRGÍNIA CONCEIÇÃO 
DE JESUS contra VIRGÍLIO ROSA DE JESUS.

Irresignada, VIRGÍNIA CONCEIÇÃO DE JESUS, beneficiária da assistência judiciária gratuita interpôs recurso 
de apelação, fls. 87/96, visando anulação da sentença com apreciação das questões meritórias consoante previsto no § 3º 
do art. 515 do Código de Processo Civil. Alega nulidade do decisum proferido sem qualquer fundamentação, embasado 
em parecer ministerial, deixando de enfrentar questões suscitadas, inclusive incidente de falsidade alegado, contrariando 
artigos 93, IX da Constituição Federal e 458 do Código de Processo Civil. Ademais desconsiderou procedimentos previstos 
na Lei de Alimentos, deixando de aplicar a revelia ao réu citado via postal determinando, posteriormente, citação através 
carta precatória; a referida ação tem por objeto a manutenção da percepção da pensão alimentícia prestada por seu genitor, 
inexistindo óbice à análise das questões meritórias a denominação dada a ação.  

Em resposta, fls. 150/155, o apelado alega, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso por falta de pressupostos 
recursais objetivos (renúncia tácita ao direito de recorrer e falta de regularidade formal evidenciada na inobservância do 
disposto no art. 514 incisos I e II do CPC). No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Recurso redistribuído para a Quarta Câmara Cível cabendo-me, por sorteio, a função de relatora.
A douta Procuradora de Justiça emitiu parecer, fls. 167/170, pugnando por não conhecimento ou improvimento 

do recurso.
É o relatório que submeto a censura do eminente Desembargador Revisor.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
A preliminar suscitada, ora rejeitada, não merece acolhida.
Admissível recurso de apelação cível interposto dentro do prazo estabelecido pelo art. 508, do Código de Processo 

Civil, que descreve suficientemente os fatos podendo se extrair, sem dificuldade, as razões do inconformismo da recorrente, 
inclusive os pontos que ensejaram o pedido de anulação da sentença, possibilitando ao recorrido a exposição de suas 
contra-razões. Ademais, a qualificação das partes não é essencial quando já consta de outras peças dos autos.   Inacolhível, 
também, alegação de inadmissibilidade do recurso por ausência de pressuposto recursal objetivo evidenciado na existência 
de renúncia tácita ao direito de recorrer, sequer comprovada nos autos.

No mérito não assiste razão a recorrente.
Dispõe o art. 3º do CPC que, “para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”.
A ausência de interesse processual enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do art. 267, 

VI do CPC.
Falta interesse processual à alimentanda que ingressa com ação de manutenção de alimentos fundamentada em 

aproximação de sua maioridade. Nos alimentos fixados entre pai e filho a maioridade do alimentando não extingue de 
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forma automática a obrigação do alimentante, que subordina-se a relação de parentesco e a necessidade do alimentando 
sendo, portanto, desnecessário provimento jurisdicional acerca dessa questão.

A recorrente é credora do recorrido, seu genitor, obrigado a prestar-lhe alimentos até decisão judicial em contrário.
Conforme parecer ministerial, fls. 169/170 “(...) É sem dificuldade que se percebe a carência de ação por ausência 

de interesse de agir da apelante. Isto porque, a propositura da ação de alimentos não possui o condão de, na prática, trazer-lhe 
qualquer utilidade, posto que esvaziada de objeto.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior, em sua obra conjunta “Código de Processo Civil Comentado”, vol. 7º ed., RT: São 
Paulo, 2003, à p. 629, sintetiza a ocorrência do interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar 
a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.

Com efeito, pretende a recorrente manter a percepção de pensão alimentícia após atingir a idade de 18 anos por acreditar 
que a obrigação alimentar, com valor fixado em juízo, se extingue com a maioridade civil.

Engana-se, no entanto, a apelante, pois, conforme é cediço, tal obrigação somente se extingue por meio de ação de 
exoneração de alimentos, que, inclusive, foi anteriormente ajuizada por seu pai. Caberia à alimentanda, neste caso, em 
entendendo devesse o seu genitor continuar a prestar-lhe os alimentos, comprovar a sua necessidade no bojo da referida ação e não 
propor a manutenção da pensão que supostamente seria extinta com a cessação da menoridade.”

(...)

“A súmula 358 do STJ dispõe:
 “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 
judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”
Sabendo que à época da propositura da ação de alimentos a autora ainda recebia pensão de seu genitor 
e que esta obrigação, de acordo com a jurisprudência e súmula acima transcritas não se extinguiria com 
a maioridade, há suporte válido para embasar a pleiteada extinção do processo pelo fundamento exposto 
na sentença, haja vista ter restado descaracterizado o interesse acionário da até então alimentanda, 
pois não há necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.”

A sentença hostilizada, não merecedora de reforma, embasada em parecer ministerial fundamentado julga extinto, 
sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, processo concernente a ação de manutenção de alimentos 
proposta pela alimentanda visando assegurar, após sua maioridade, a percepção de pensão alimentícia prestada pelo seu 
genitor.  

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 000001-38.2007.8.05.0094, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES. JATAHY JUNIOR, JULGADO EM 01/08/2017.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA 
COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINARES. FALTA DE 
ACOMPANHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. DEPOIMENTO 
DE EX-ADVOGADA DOS AUTORES. REJEITADAS. MÉRITO. FALECIMENTO 
DA GENITORA DO MENOR ADOTANDO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO 
PODER FAMILIAR. RECONHECIMENTO. PAI BIOLÓGICO. RETRATAÇÃO 
DO CONSENTIMENTO À ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À ADOÇÃO 
EM SI. MOTIVO NÃO JUSTIFICÁVEL. ENTREGA VOLUNTÁRIA   DO FILHO 
RECÉM-NASCIDO A CASAL DESCONHECIDO. ATO VIOLADOR DA MORAL E 
DOS BONS COSTUMES. PODER FAMILIAR. PERDA POR DECISÃO JUDICIAL. 
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CABIMENTO. FAMÍLIA SÓCIOAFETIVA. VÍNCULO CONSOLIDADO NO 
TEMPO. DIREITO À ADOÇÃO. RECONHECIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. 
RECURSO ADESIVO PROVIDO.
Inviável a declaração de nulidade por suposta falta de acompanhamento pelo Ministério 
Público quando, além de atendidos e preservados os interesses da criança, não se demonstrou 
qualquer prejuízo ao deslinde do feito, que regularmente tramitou com a atuação do 
Ministério Público, sempre intimado, embora justificadamente ausente em determinadas 
situações.
Ademais, houve o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; contudo, uma atuação 
mais presente do órgão ministerial revelou-se inviabilizada pelo notório déficit nos quadros 
funcionais daquela instituição.
Embora impedida por disposição legal, o depoimento da advogada não direcionou a 
conclusão da sentença, cuja fundamentação sobejou todo o arsenal probatório coligido aos 
autos, não cabendo falar em nulidade, pois inexistente qualquer prejuízo.
Em razão do seu falecimento, declara-se a extinção poder familiar em relação à genitora da 
criança, por força do art. 1.635, I, do Código Civil, motivo pelo qual imperiosa a extinção 
do feito, não tendo lugar falar-se em sua substituição processual, porquanto personalíssimo 
o direito controvertido.
No que diz respeito ao genitor, atenta análise de suas declarações e de sua postura ao 
longo do processo permite concluir que este não alimenta qualquer arrependimento 
(propriamente dito) de ter entregue o seu filho recém-nascido a desconhecidos, revelando 
uma mera insatisfação com a conduta dos adotantes, que não teriam cumprido supostos 
compromissos assumidos, bem como o desejo de não contrariar a esposa, hoje falecida.
Ao entregar seu neonato aos adotantes, independentemente de possível expectativa de alguma 
contrapartida financeira ou facilidade, sem qualquer genuíno remorso contemporâneo ou 
posterior, praticou conduta incompatível com a que se espera de um pai, dentro de um ideal 
de moral e bons costumes e que constituem os valores médios que são aceitos e repetidos 
em nossa sociedade.
O comportamento do réu afronta, em primeira e última análises, o seu dever, enquanto 
família (que era) e enquanto membro da sociedade, de assegurar à criança os direitos 
elencados no rol do art. 227 da CRFB, dentre eles o da convivência familiar: violou quando 
voluntariamente entregou o infante a estranhos, retirando-o da família biológica; e pretende 
violar agora, ao pretender, novamente, destacar a criança do núcleo familiar em que está 
inserida por um inquebrável vínculo de socioafetividade, há muito já consolidado.
Em tal situação, cotejando-se a realidade dos autos à sistemática contemporânea do direito 
civil brasileiro, imperioso concluir que a adoção deve ser concretizada por força do vínculo 
socioafetivo já estabelecido, e a perda do poder familiar do genitor se opera pela hipótese do 
art. 1.638, III, do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000001-38.2007.8.05.0094, em que são partes, como 
apelantes e apelados, reciprocamente, Antonio Gomes e Lúcia de Jesus Martins, e Antonio Carlos da Silva e Marisa 
Aparecida Costa da Silva.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, à 
unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO para declarar a extinção do poder familiar da genitora, em razão de seu 
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falecimento, e para determinar a perda do poder familiar do genitor por força do art. 1.638, III, do Código Civil, 
ratificando-se a sentença farpeada em todos os seus demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Antônio Gomes e Lúcia de Jesus Martins contra a sentença de fls. 391/405, 
exarada na ação de adoção c/c destituição do poder familiar ajuizada por Antônio Carlos da Silva e Marisa Aparecida Costa 
da Silva. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de destituição do poder familiar e deferiu, contudo, a 
adoção da criança aos requerentes.

Irresignados, os acionados interpuseram o presente apelo, fls. 408/417, suscitando, preliminarmente, a nulidade 
do feito por falta de acompanhamento do Ministério Público em primeiro grau, bem como o impedimento da testemunha 
Ana Maria os Santos Santos. No mérito, alegaram, em síntese, que a preferência para a criação da criança é da família 
biológica, sendo a adoção medida excepcional. Ademais, ressaltam que os pais biológicos não consentem com a adoção, e 
buscam o retorno do seu filho ao convívio familiar, asseverando que não houve qualquer infração aos deveres paternais e 
que ausência de condições materiais não constitui razão para a destituição do poder familiar. Por tais razões, requerem a 
reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 439/462, em que os apelados requerem a manutenção da sentença, bem 
como aduzem uma série de fatos novos, consistentes na suposta condição de vida dos apelantes, que seria incompatível 
com o exercício o poder familiar.

Os apelados apresentaram, ainda, recurso adesivo, fls. 478/487, em que suscitam estes mesmos fatos, e requerem 
reforma da sentença para que seja destituído o poder familiar dos acionados.

As contrarrazões ao recurso adesivo encontram-se às fls. 505, em que os recorridos alegam, em suma, ausência de 
provas do quanto alegado.

Encaminhados os autos ao parquet, a ilustre Procuradora de Justiça requereu a conversão do feito em diligência, 
para a realização de relatório psicossocial de todos os envolvidos na lide, já que o menor atualmente encontra-se com idade 
de nove anos e o decurso temporal teria tornado os relatórios obsoletos, fl. 511.

A referida diligência foi indeferida, consoante despacho de fl. 513/513-verso.
Retornados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo provimento do recurso interposto por Antonio 

Gomes e Lúcia de Jesus Martins, e pelo não provimento do recurso interposto por Antonio Carlos da Silva e Marisa 
Aparecida Costa da Silva, com a consequente manutenção da criança na sua família biológica, a qual deverá ser incluída 
em programas oficiais de auxílio, nos termos do parecer de fls. 516/520.

Às fls. 525/535, os autores informam fatos novos, dentre eles o falecimento da recorrente Lucia de Jesus Martins. 
Foram acostados os documentos de fls. 536/619, e a certidão de óbito de fl. 625.

Em nova manifestação (fl. 629), o Ministério Público reiterou os termos do pronunciamento de mérito 
anteriormente deferido, e requereu fosse identificado o substituto processual da extinta genitora do menor.

Relatados os autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta por Antônio Gomes e Lúcia de Jesus Martins contra a sentença de fls. 391/405, 
exarada na ação de adoção c/c destituição do poder familiar ajuizada por Antônio Carlos da Silva e Marisa Aparecida Costa 
da Silva. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de destituição do poder familiar e deferiu, contudo, a 
adoção da criança aos requerentes.

Ab initio, impõe-se a análise da preliminar de nulidade por ausência de acompanhamento do Ministério Público.
Sem força de persuasão as razões invocadas.
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A questão já restou suficientemente dirimida pelo juízo a quo em sua sentença, na qual elucidou que o Ministério 
Público foi intimado/cientificado a todo momento (fls. 20/21, 30, 46, 80, 150, 162, 155, 208/209, 225, 231) mas 
justificadamente ausentou-se (fls. 25, 38, 80, 93, 294).

Ademais, até então, o Parquet já vinha se manifestando no feito, opinando pelo indeferimento da suspensão do 
poder familiar (fls. 153/154) e durante as alegações finais (fls. 387/390), posicionando-se desfavoravelmente à adoção.

Com razão o magistrado ao consignar, ainda, que os apelantes/réus não lograram demonstrar o prejuízo que 
poderia ser evitado se o Ministério Público, eventualmente, atuasse de uma forma mais incisiva ou presente.

Outrossim, o Juiz não pode fechar os olhos à realidade político-social do local onde se exerce a jurisdição e, 
conforme pontuado pelo magistrado, a comarca de Ibirapitanga, àquela época, estava há oito anos sem contar com 
Promotor Titular, e há dois estava Promotor de Justiça Substituto.

Desta forma, é inviável acolher eventual nulidade quando, além de atendidos e preservados os interesses da criança, 
não se demonstrou qualquer prejuízo ao deslinde do feito, que regularmente tramitou com pleno exercício do contraditório 
e da ampla defesa; bem como numa situação concreta em que uma atuação mais presente do órgão ministerial revelou-se 
inviabilizada pelo notório déficit nos quadros funcionais daquela nobre instituição, que muito se dedica a cumprir seu 
indispensável múnus constitucional mesmo dispondo de uma estrutura aquém da desejada.

A jurisprudência caminha neste sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ADOÇÃO. INTIMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUDIÊNCIA. ART. 166 DA LEI 8.069/90. FIM SOCIAL 
DA LEI. INTERESSE DO MENOR PRESERVADO. DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. Não se declara nulidade por falta de 
audiência do Ministério Público se - a teor do acórdão recorrido - o interesse do menor foi preservado 
e o fim social do ECA foi atingido. O Art. 166 da Lei 8.069/90 deve ser interpretado à luz do Art. 6º 
da mesma lei. (REsp 847.597/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 01/04/2008)

Afasta-se a preliminar.
Noutra banda, passo ao enfrentamento da nulidade arguida pelos réus/apelantes, concernente ao depoimento da 

testemunha Ana Maria dos Santos Santos (fl. 301), em razão do impedimento justificado pela sua atuação como causídica 
dos autores.

De fato, segundo o art. 405 do CPC/73, vigente à época da oitiva (e correspondente ao art. 447 do CPC/2015), 
o advogado encontra-se no rol de impedidos de prestar depoimento como testemunha.

Contudo, tal regra é excepcionada no §4º do dispositivo, que faculta ao Juiz tomar o depoimento das pessoas 
menores, impedidas ou suspeitas, atribuindo à prova colhida o valor que possa merecer.

No caso dos autos, embora impedida por disposição legal, o depoimento da advogada não direcionou a conclusão 
da sentença, cuja fundamentação sobejou todo o arsenal probatório coligido aos autos, não cabendo falar em nulidade, 
pois inexistente qualquer prejuízo.

Rejeitada, portanto, a suscitada nulidade.
Volvendo noutra banda, tem-se que os acionantes, às fls. 525/535, informaram o falecimento da acionada Lucia 

de Jesus Martins, genitora do menor adotando.
Instado a se manifestar, o Ministério Público atravessou o requerimento de fl. 629, para que fosse identificado o 

substituto processual da extinta genitora do menor.
Contudo, a diligência não pode ser deferida, dado o caráter personalíssimo do pedido principal. Sendo ação de 

caráter intransmissível, sem conteúdo patrimonial, é incabível a sucessão da genitora por seu espólio ou sucessores.
Na mesma linha de raciocínio, em razão do falecimento da genitora, declaro a extinção poder familiar em 

relação a Lucia de Jesus Martins, por força do art. 1.635, I, do Código Civil, in verbis:
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Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho; (...)

A autorizada doutrina de Maria Berenice Dias assim esclarece:

“A morte de um dos pais faz concentrar no sobrevivente o encargo familiar. A emancipação (CC 5.º 
parágrafo único I) é concedida pelos pais, mediante instrumento público, e dispensa homologação 
judicial se o filho contar com mais de 16 anos. A adoção (ECA 41), ao impor o corte definitivo com o 
parentesco original, leva ao desaparecimento do poder familiar dos pais biológicos”. (DIAS, MARIA 
BERENICE. MANUAL DO DIREITO DAS FAMÍLIAS DE ACORDO COM O NOVO CPC. 
2016. ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS).

Da jurisprudência colhe-se o seguinte precedente, análogo à hipótese dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. FALECIMENTO 
DA RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO DIANTE DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA 
DO DIREITO CONTROVERTIDO. RECURSO QUE POSTULA UNICAMENTE A 
FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À ASSISTENTE DATIVA. OMISSÃO NA SENTENÇA. 
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEDICAÇÃO E CUIDADOS DISPENSADOS PELA 
ADVOGADA CONFIGURADOS. A morte da ré, em ação de destituição de poder familiar, 
leva inexoravelmente à extinção do processo, dada à natureza personalíssima do direito 
controvertido. Verba honorária devida à assistente judiciária nomeada, observados os parâmetros do 
parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar 
de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e sua duração. (TJ-SC 
- AC: 183202 SC 2010.018320-2, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/07/2010, 
Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n., de Camboriú)

Desta feita, em relação à falecida genitora, imperiosa a extinção do feito, não tendo lugar falar-se em sua substituição 
processual, porquanto personalíssimo o direito controvertido.

Prossegue-se a análise dos recursos, em relação ao poder familiar do réu/genitor Antonio Gomes e do pedido de 
adoção do menor. Em razão do enredamento das matérias discutidas nas impugnações, a análise de ambos os recursos 
será feita de forma conjunta.

Na gênese desta demanda, os autores ingressaram com pedido inicial apenas de adoção do menor; posteriormente, 
os genitores vieram opor algum tipo de resistência, o que levou os acionantes a emendarem a inicial para acrescentar o 
pedido de destituição do poder familiar.

Ou seja, apenas após o ajuizamento da demanda os pais biológicos se colocaram contra a adoção, apesar de 
alegarem que o arrependimento se deu desde o primeiro momento e que a criança teria sido “praticamente arrancada dos 
braços da mãe”.

Para o deslinde da questão, muito elucidativas são as manifestações proferidas pelo próprio genitor Antonio 
Gomes, em seu depoimento de fl. 295, no qual falou livre e espontaneamente, sem interlocutores (como seu causídico) e 
sem a eventual influência que lhe era exercida por sua extinta esposa.

Em seu relato, narrou o acionado que a sugestão de entregar a criança para adoção partiu de indicação partida de 
sua cunhada de prenome Ana, que havia sido procurada por uma senhora de prenome Carmelita.

O próprio declarante, ao justificar que não surgiu dele a ideia de passar adiante o seu filho, afirma apenas que o 
consentimento partiu, antes, de sua esposa. E, ao tomar conhecimento do prévio endosso, ele apenas respondeu: “se ela 
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concordou, eu não quero me envolver, não quero problemas para mim”. E que, após ter consentido à proposta, apenas 
teria condicionado a continuidade da adoção à obediência às formalidades legais.

Declarou que a adotante Marisa Aparecida Costa da Silva visitou a criança quando esta contava com cinco dias 
de vida, ocasião em que o menor lhe foi voluntariamente entregue e, no dia seguinte, levado à cidade de São Paulo/SP. 
O genitor afirma que a viagem não foi autorizada, e que desde então a sua esposa, transtornada, teria se submetido a 
acompanhamento psicológico.

Adiante, o genitor expressamente declarou que, embora magoado com algumas atitudes dos adotantes, ele próprio 
não se opunha à adoção, e que apenas não concordava com a mesma em razão da posição intransigente da sua esposa.

A extinta genitora, por sua vez, havia declarado (fls. 297/298) que também não era contrária à adoção em si, mas 
deixaria de dar sua anuência em razão de ter se sentido traída pelos adotantes, que lhe prometeram uma determinada 
postura, como entrega de endereço e telefone em São Paulo, e notícias mensais sobre o menor.

Com efeito, em irretocável fundamentação, o magistrado de base refutou os argumentos lançados pelos genitores 
para negar seu consentimento à adoção, por atentar, em última análise, ao melhor interesse da criança, a qual não tem 
qualquer contato ou afinidade com os pais biológicos, que a entregaram para adoção com menos de uma semana de vida.

A situação de fato já consolidada garante aos adotantes a guarda definitiva da criança, conforme uníssono 
posicionamento jurisprudencial, o que será pormenorizado adiante.

Contudo, a sentença, não obstante brilhantemente construída, merece retoque apenas quanto à manutenção do 
poder familiar dos genitores.

Em relação à mãe biológica, conforme já apontado, a extinção do poder familiar decorre como efeito automático 
de seu falecimento, fato incontroverso, nada mais havendo a acrescentar.

No que diz respeito ao genitor, atenta análise de suas declarações e de sua postura ao longo do processo permite 
concluir que este não alimenta qualquer arrependimento (propriamente dito) de ter entregue o seu filho recém-nascido 
a desconhecidos, revelando uma insatisfação meramente procedimental, bem como o desejo de não contrariar a esposa, 
hoje falecida.

Tal irresignação não justifica uma medida tão drástica como a retirada do menor J. P. M. G. do seio da família 
que o entende, conhece e trata como um dos seus; a família que ao longo de dez anos tem incansavelmente lutado pelo 
reconhecimento de algo já consolidado no mundo dos fatos; enfim, a única família que ele reconhece como sua.

Sobre esses aspecto, as provas dos autos emprestam sonora franqueza, não só pelo irrefutável decurso do tempo 
em que a criança tem sido criada pelos adotantes, como também pelos diversos registros fotográficos (fls. ) que ilustram a 
construção da vida do menor ao lado de sua família, seja em momentos de lazer (v.g. fls.468,  603) e celebração (fls. 474, 
604) seja em atividades cotidianas (fl. 466, 602) ou mesmo em instantes soltos de seu dia (fl. 613).

Desde o primeiro estudo social (fls. 67/68), realizado quando a criança, com 45 dias de vida, já estava sob os 
cuidados do adotante, observou-se que ela estava bem cuidada e “durante o contato o casal se revezava com alegria para dar 
colo” a ela.

Atualmente, o menino encontra-se bem cuidado, devidamente matriculado em escola, obtendo bom desempenho 
acadêmico (fls. 463, 539/565), é regularmente vacinado (fl. 538) e acompanhado periodicamente por médica pediatra (fl. 
464) e demonstra incondicional afeto pelos adotantes, como se denota das cartas que escreveu à autora pelo dia das mães 
(fl. 536) e pelo dia internacional da mulher (fl. 537).

Tais registros, embora tão cotidianos e nada excepcionais, indicam a existência de um núcleo familiar sólido e bem 
estruturado, no qual os interesses do menor têm sido atendidos com prioridade e excelência.

É de bom alvitre que se registre que o genitor não está, de qualquer forma, impedido de ver o menor, aos seus 
olhos, como seu filho – tampouco de amá-lo, pois é um sentimento inerente à sua própria condição humana. Contudo, à 
luz do direito, os pais da criança são outros.

Repise-se, ainda, que o próprio acionado deixou claro nos autos que a sua negativa à adoção não se deu por razões 
de afeto ou arrependimento. Ainda que ame o infante, como diz amar, não titubeou ao entregá-lo a terceiros, por mais que 
estes o tenham decepcionado. A criança nada tem a ver com isso.
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Não pode o réu, sob qualquer hipótese, pretender despedaçar um núcleo familiar consolidado apenas para se 
ver ressarcido de eventuais prejuízos que nada têm a ver com a sua relação com o garoto, ou para coagir os adversos a 
praticarem determinados comportamentos, como permitir a visitação ou abastecê-lo com notícias sobre o menor.

Se o acionado realmente tem algum problema ou questão a ser resolvida com os adotantes, ou alguma insuperável 
insatisfação, o ordenamento jurídico já lhe guarnece de um vasto arsenal de institutos que permitem a busca pela reparação 
dos supostos danos que acredita ter sofrido.

No julgamento de caso análogo, o STJ assim se pronunciou:

“O rigor legal para a comprovação do consentimento dos genitores na entrega de uma criança para 
a adoção, que passa pela vedação de que esse ocorra antes do nascimento da criança; avança pela 
necessidade de dupla manifestação – uma inicial, in casu, feita na própria maternidade e outra, 
posterior, que é necessariamente realizada perante o juiz e o membro do Ministério Público, é 
constituído para se garantir a segurança jurídica daqueles que, a partir de então, estarão construindo 
uma nova família – a própria criança e os seus pais adotivos.

Sabe-se que o Direito Civil, na atual perspectiva pós-neoconstitucionalismo, em muitos momentos 
tem preterido o exame meramente estrutural de seus institutos, para valorizar uma análise valorativa, 
em implacável mesura às normas constitucionais e aos valores ali alçados” (REsp 1578913/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

Por tudo o quanto exposto, imperioso negar-se provimento à apelação, confirmando a sentença quanto ao 
deferimento do pedido de adoção pelos autores/apelados.

Na mesma linha de raciocínio, no que se refere à perda do poder familiar do genitor (objeto do recurso adesivo), 
tem-se que a proteção integral às crianças está consagrada no art. 227 do texto constitucional:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  

Este mandado de proteção integral encontra-se atendido através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
esmiúça o conteúdo do texto constitucional e estabelece um microssistema jurídico que garante tratamento diferenciado a 
esse grupo, regulando aspectos de proteção através de normas diferenciadas, na tentativa de garantir uma ampla efetivação 
de direitos fundamentais já assegurados pela Constituição da República.

Eis que o ECA remete à legislação civil para as hipóteses de perda e suspensão do poder familiar, nos seguintes 
termos:

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 
contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

Por sua vez, no Código Civil – que deve ser visto sob a premissa de que suas normas sofrem irradiação direta dos 
valores constitucionalmente previstos – estão enumerados os casos nos quais o pai ou a mãe perderá, por sentença, o poder 
familiar, e que se somam às hipóteses de extinção do art. 1.635. Observe-se:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
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I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

Destarte, ao entregar seu neonato aos adotantes, independentemente de possível expectativa de alguma 
contrapartida financeira ou facilidade, sem qualquer genuíno remorso contemporâneo ou posterior, praticou conduta 
incompatível com a que se espera de um pai, dentro de um ideal de moral e bons costumes e que constituem os valores 
médios que são aceitos e repetidos em nossa sociedade.

A retratação do genitor seria possível se, de alguma forma, a conjuntura atual demonstrasse ser este o melhor 
interesse da criança. Não é o caso, e o pai não quer reavê-la.

O comportamento do réu afronta, em primeira e última análises, o seu dever, enquanto família (que era) e 
enquanto membro da sociedade, de assegurar à criança os direitos elencados no rol do art. 227 da CRFB, dentre eles o 
da convivência familiar: violou quando voluntariamente entregou a criança a estranhos, retirando-o da família biológica; 
e pretende violar agora, ao pretender, novamente, destacar a criança do núcleo familiar em que está inserida por um 
inquebrável vínculo de socioafetividade.

Em tal situação, cotejando-se a realidade dos autos à sistemática contemporânea do direito civil brasileiro, 
imperioso concluir que a adoção deve ser concretizada por força do vínculo socioafetivo já estabelecido, e a perda do poder 
familiar do genitor se opera pela hipótese do art. 1.638, III, do Código Civil.

Na esteira do nosso posicionamento, a jurisprudência desta Corte e do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO 
PLENA. COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ARREPENDIMENTO DA 
MÃE BIOLÓGICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO QUE MELHOR 
RESGUARDA A PROTEÇÃO E OS INTERESSES DA MENOR. I- As provas coligadas aos 
autos comprovam à conformação do caso sub examine à hipótese do art. 1637, do Código Civil, ou 
seja, da perda do poder familiar. II - Com efeito, os genitores deixaram de prestar a devida assistência 
material, educacional, à sua filha, omitindo-se dos deveres inerentes ao poder familiar, conduta que 
enseja a sua suspensão. Evidenciado que a criança – que desde o nascimento foi entregue pela mãe 
biológica para adoção – permanece com os adotantes por período de tempo suficiente para reconhecê-
los como seus pais, ou seja, desde o seu nascimento até hoje com 6 (seis) anos de idade, necessário se 
mostra deferir a adoção, ainda que a genitora tenha se arrependido posteriormente. III - No caso, a 
concretização do princípio do melhor interesse da criança consiste na sua permanência com aqueles que 
desde o primeiro mês de vida proporcionam-lhe um ambiente familiar seguro, com carinho, atenção 
e respeito. IV- Aplica-se o Princípio do Interesse Superior da Criança, prevalecendo o interesse da 
menor, devendo ser colocada no ambiente em que melhor assegure o seu bem estar, físico e/ou moral. 
RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002995-14.2011.8.05.0154, 
Relator(a): Aldenilson Barbosa dos Santos, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/11/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. CRIANÇA. ECA. 
DESTITUIÇÃO DO PODER. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CADASTRO. 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELOS 
AUTORES DESDE TENRA IDADE. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. I – A 
caracterização do interesse jurídico na ação de adoção intuitu personae apenas é aferível à luz do 
princípio do melhor interesse da criança, vez que ele relativiza o rigor das normas que regulam os 
processos de adoção, conforme precedentes da Corte da Cidadania. II – De acordo com o STJ, em se 
tratando de ações que objetivam a adoção de menores, nas quais há a primazia do interesse destes, 
os efeitos de uma decisão judicial possuem o potencial de consolidar uma situação jurídica, muitas 
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vezes, incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo afetivo. III – Patenteado o convívio diário 
da menor com os adotantes, durante mais de quatro anos, e confirmado, por estudo psicossocial, o 
estreitamento da relação de maternidade e de paternidade, além do vínculo de afetividade, é imperiosa 
a manutenção da sentença que destituiu o poder familiar e deferiu o pedido de adoção. RECURSO 
NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0009652-74.2012.8.05.0141, Relator(a): 
Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2017)

CIVIL.  ADOÇÃO.  RETRATAÇÃO DA GENITORA A CONSENTIMENTO PARA 
ADOÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.  VALIDADE. LONGO 
CONVÍVIO DA CRIANÇA   ADOTANDA   COM OS ADOTANTES.  PREPONDERÂNCIA 
DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1.  A criança adotanda é o objeto de proteção legal 
primário em um processo de adoção, devendo a ela ser assegurada condições básicas para o seu bem-
estar e desenvolvimento sociopsicológico. 2.   À   luz   desse   comando   principiológico, a retratação 
ao consentimento de entrega de filho para adoção, mesmo que feito antes da publicação da sentença 
constitutiva da adoção, não gera direito potestativo aos pais biológicos de recuperarem o infante, mas 
será sopesado com outros elementos para se definir o melhor interesse do menor. 3.  Apontando as 
circunstâncias fáticas para o significativo lapso temporal de quase 04 (quatro) anos de convívio do 
adotado com sua nova família, e ainda, que não houve contato anterior do infante com sua mãe 
biológica, tendo em vista que foi entregue para doação após o nascimento, deve-se manter íntegro 
o núcleo familiar. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1578913/MG, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

PÁTRIO PODER: RENÚNCIA E ARREPENDIMENTO. Trata-se na espécie da possibilidade 
ou não da mãe biológica renunciar ao seu pátrio poder e se válida a sentença de destituição, em razão 
dessa renúncia, sem instauração de processo, arrependendo-se a mãe de entregar a filha para adoção. A 
Turma decidiu que o pátrio poder é irrenunciável e para sua destituição é necessário o contraditório, 
entretanto, como há uma situação de fato consolidada - a criança está, desde o nascimento, quase 6 
anos, adaptada numa família estabilizada - existe o interesse da menor a prevalecer como determina a 
legislação vigente (art. 6º do ECA e art. 5º da LICC). Deferido ao casal recorrente a guarda da menor, 
como exista as condições previstas no art. 46 do CPC. Precedentes citados: AgRg no Ag 147.816-RS, 
DJ 8/6/1998, e REsp 58.684-MG, DJ 29/6/1998. REsp 158.920-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 
julgado em 23/3/1999. (INFORMATIVO N.º 12 DO STJ).

Por fim, a hipossuficiência econômica dos genitores não foi fundamento para o provimento do pedido de adoção, 
razão pela qual seu enfrentamento se mostra despiciendo.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO ADESIVO para declarar a extinção do poder familiar da acionada Lucia de Jesus Martins, em razão de seu 
falecimento, e para determinar a perda do poder familiar do genitor Antonio Gomes por força do art. 1.638, III, do 
Código Civil, ratificando-se a sentença farpeada em todos os seus demais termos.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº0033060-88.2009.8.05.0080, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. 
HELOÍSA PINTO DE FREITAS V GRADDI, JULGADO EM 17/08/2016.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
HABILITAÇÃO. PETIÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESNECESSIDADE. 
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PROCESSO. EXTINÇÃO. PREMATURIDADE. SENTENÇA. REFORMA 
(ANULAÇÃO). CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PROVIMENTO.
I – A adoção é uma das formas excepcionais de colocação de criança e adolescente em 
família substituta, realizada à luz dos princípios do melhor interesse e da proteção integral.
II – Os procedimentos na Vara da Infância e da Juventude, que não comportem contraditório, 
são iniciados por meio de relatório social e pedido de habilitação, subscrito diretamente 
pelos postulantes, sem assistência de advogado.  
III – O art. 166, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o pedido de adoção 
diretamente em cartório sem a necessidade de procurador.
IV – Patenteado o error in procedendo da sentença terminativa que, exigindo a necessidade 
de capacidade postulatória, considerou inepta a petição de adoção subscrita apenas pelos 
requerentes, ignorando o princípio do melhor interesse da criança que rege as demandas 
desta natureza, impõe-se a anulação da sentença e, estando a causa madura, julgar procedente 
o pleito exordial para determinar o ingresso na lista de Habilitação para Adoção.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0033060-88.2009.8.05.0080, de Feira de Santana, em 
que figuram como Apelantes CARLOS ANTÔNIO ALMEIDA ARAÚJO e LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 
ARAÚJO,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que 
integram o voto condutor.

RELATÓRIO

CARLOS ANTONIO ALMEIDA ARAÚJO e LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO iniciaram 
procedimento administrativo de Habilitação para o cadastro de Adoção, em conformidade com o artigo 166 do Estatuto 
da Criança e Adolescente, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana.

Relataram que toda a documentação pertinente foi juntada e que preencheram o formulário disponibilizado pela 
Vara da Infância e Juventude, entretanto, em razão do parecer do Ministério Público, às fls. 24 dos autos, foram intimados 
para apresentação de certidões atualizadas.

Disseram ainda que, ao cumprirem a determinação judicial, constataram a extinção do feito por ausência de 
capacidade postulatória (jus postulandi) e inépcia da petição inicial.

Que, não obstante o pedido de habilitação tenha se dado em um procedimento administrativo, a decisão do Juízo 
a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil de 
1973.

Insatisfeitos, os Autores interpõem a apelação de fls. 35/53, requerendo a reforma in totum da sentença, para 
determinar o ingresso dos mesmos na lista de adoção.

Instruíram o apelo com os documentos de fls. 54/63.
O parecer do Ministério Público, às fls. 65/68, foi favorável ao acolhimento das razões recursais.
A Procuradoria de Justiça, às fls.75/77v, sugeriu o provimento do apelo e, alternativamente, a reforma da sentença, 

a fim de ser anulada a sentença, com o prosseguimento do Processo de Habilitação.
Os autos vieram-me conclusos e, verificadas as condições de admissibilidade recursal, lancei o relatório e 

encaminhei-os à eminente Revisora, que pediu dia para julgamento.
É o relatório.
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VOTO

Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão dos Recorrentes de reformar a sentença que extinguiu o processo, 
reconhecendo a ausência de pressuposto processual e a inépcia da petição inicial, do procedimento administrativo 
instaurado pelos mesmos para pleitear o cadastro na Lista de Habilitação para a Adoção.

O mérito recursal circunscreve-se à tese de reforma da sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito, 
ao invés de dar prosseguimento e instruí-lo, para analisar se estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento da 
pretensão ajuizada.

A Lei nº 12.010/2009 trouxe inovações ao regime de adoção brasileira, dentre as quais a necessidade de inscrição 
em cadastro de interessados previamente habilitados.

Os interessados devem requerer a habilitação através de petição acompanhada de uma série de documentos, 
conforme artigo 197–A do Estatuto da Criança e Adolescente.

De acordo com a norma, haverá um cadastro de pessoas interessadas em adotar:

“Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de 
crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.
§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, 
ouvido o Ministério Público.
§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada 
qualquer das hipóteses previstas no art. 29.”

Na hipótese, os postulantes preencheram o formulário próprio de cadastramento e anexaram os documentos e 
certidões exigidas, sem a assistência de advogado.

O artigo 166 daquele Diploma Legal dispensa a capacidade postulatória para os pedidos de adoção, podendo ser 
realizado em Cartório, pessoalmente, pelos interessados:

“Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou 
houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser 
formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada 
a assistência de advogado.”

Tal dispositivo prevê duas situações distintas:  o pedido de adoção de criança ou adolescente sem titular do seu 
poder familiar por destituição ou morte, e o pedido de adoção que possui representante legal, mas que deseja abrir mão de 
tal poder em favor de pessoa certa e determinada.

Em ambos os casos o pleito pode ser feito diretamente em Cartório, em petição assinada pelos próprios 
requerentes, dispensada a assistência de advogado. Dispensa-se a intervenção de advogado, em razão do procedimento não 
ser contencioso, e sim de jurisdição voluntária, pela consonância, e não divergência, dos interesses em questão.

A doutrina é pacífica ao estabelecer que se deve aplicar aos procedimentos de adoção o princípio do melhor 
interesse da criança, justificando a dispensa de capacidade postulatória para a habilitação e o cumprimento das formalidades 
exigidas:

 
“Tendo a habilitação natureza jurídica de procedimento de jurisdição voluntária, totalmente 
dispensável a intervenção de advogado no procedimento, face a inexistência de contenciosidade. 
Este é o posicionamento adotado pela nova lei para a adoção de criança ou adolescente destituído 
ou adoção consensual […]”
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(SILVA, Rosana Ribeiro da. Breve considerações sobre os artigos 50, § 13 e incisos e 166 e §§ da 
Lei 12.010/09 – nova Lei de Adoção. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 70, nov 2009)

A propósito, expõe Válter Kenji Ishida:

“Entendemos que se aplica a seguinte regra: (1) o pedido de adoção pode ser formulado 
diretamente em cartório sem a necessidade de procurador (art. 166, caput, do ECA); (2) havendo 
necessidade de procedimento contraditório, há necessidade de procurador ou propositura perante 
o órgão do MP.”
(ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente Doutrina e Jurisprudência. 16ª ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Na mesma linha de intelecção também é o entendimento dos Tribunais, conforme aresto a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE ADOÇÃO. EXTINÇÃO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. (1) PEDIDO FORMULADO SEM 
PROCURADOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 166 DO 
ECA. REGULARIZAÇÃO IGUALMENTE NÃO OPORTUNIZADA. AUSÊNCIA DE 
CADASTRO NA LISTA DE ADOTANTES. REQUISITO TRANSPONÍVEL. SENTENÇA 
TERMINATIVA PRECIPITADA. - O art. 166 do Estatuto da Criança e do Adolescente permite 
a formulação de pleito de adoção diretamente em cartório, sem a representação por advogado, 
no que precipitada a extinção do feito por ausência de capacidade postulatória, sobretudo se não 
oportunizada a regularização do vício. Irrelevante para a caracterização do interesse processual, 
outrossim, a ausência de cadastro dos autores na lista de adotantes, porquanto requisito 
passível de mitigação a depender do caso concreto. (2) JULGAMENTO PER SALTUM DO 
MÉRITO. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO SUFICIENTE. ART. 515, § 3º, DO CPC. - 
Afastada a prejudicial de mérito, possível apreciar o mérito da ação quando a causa mostrar-se 
madura para o julgamento, nos termos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil. (3) 
MÉRITO. EXERCÍCIO DA GUARDA FÁTICA HÁ MAIS DE 4 ANOS DESDE TENRA 
IDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES 
AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADES A JUSTIFICAR 
A AUSÊNCIA DE CADASTRO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PLEITO 
PROCEDENTE. - Sem olvidar a importância da observância do cadastro e lista de pretendentes 
à adoção, como instrumento de garantia do interesse da criança lato sensu, hipóteses excepcionais 
de consolidação dos laços afetivos com casal guardião de fato podem excepcionar tal regra, como 
forma de evitar severos prejuízos ao infante e resguardar seu interesse individual no caso concreto. 
- Na espécie, não havendo demonstração cabal de má-fé do casal, cujo convívio com a criança 
já perdura por mais de 4 (quatro) anos, desde os 5 (cinco) meses de idade, lapso suficiente ao 
estabelecimento de laços socioafetivos, impõe-se o deferimento da ado […]”
(TJ-SC - AC: 20130275676 SC 2013.027567-6, Relator: Henry Petry Junior, Data de 
Julgamento: 19/06/2013, Quinta Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 
10/07/2013 às 08:08)

Conquanto tenham os Apelantes apresentado todos os documentos exigidos pelo artigo 197-A, do Estatuto da 
Criança e Adolescente, e o estudo social, às fls. 22/23, realizado pela equipe multidisciplinar, considerado aptos à adoção, 
não existindo óbices legais ao acolhimento do pedido, os requisitos necessários à habilitação não foram examinados pelo 
Juízo precedente, o que evidencia o error in procedendo.
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Ademais, o extenso lapso temporal decorrido desde o dia do pleito em Cartório até os requerimentos do Ministério 
Público e a prolação do decisum destoa dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade que regem os feitos da 
infância e juventude.

Dessa maneira, o retorno dos autos ao Juízo primevo, tão somente para o prosseguimento do processo de 
habilitação, evidencia medida desarrazoada e dispensável.

Por todo o exposto, entendo que o recurso deve ser provido, para (anular a sentença e, havendo elementos 
suficientes que autorizam o imediato julgamento da causa por esta Corte, julgar procedente o pleito exordial, a fim de 
garantir aos Apelantes o ingresso na Lista de Habilitados para Adoção, atendendo ao princípio do melhor interesse da 
criança adotanda).

Nestes termos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
É o voto.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002686-15.2012.8.05.0103, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR 
(A): DES. GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 14/03/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE 
FILIAÇÃO (NEGATÓRIA DE PATERNIDADE). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO/
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE 
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA.
1. O ato de reconhecimento de filho é irrevogável, sendo que a desconstituição do 
registro, para ser admitida, deve ser sobejamente demonstrada como decorrente de vício 
do ato jurídico, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude, mas tal prova não foi 
produzida. Ao contrário, restou demonstrado que o Autor registrou a Ré mesmo sabendo 
da possibilidade desta não ser sua filha.
2. Outrossim, o resultado negativo do DNA não tem o condão de desconstituir, por si só, a 
paternidade, sobretudo porque patente, com a prova dos autos, a existência da paternidade 
socioafetiva.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0002686-15.2012.8.05.0103, da Comarca de 
Ilhéus/BA, em que é Apelante CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO e Apelada THAISLANECRIS SOUZA DO 
NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Adota-se, como próprio, o relatório da sentença hostilizada de fls. 61/66, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de 
Família, Sucessões, Órfãos Interditos e Ausentes da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou improcedente a Ação Declaratória 
de Inexistência de Estado de Filiação (Ação Negatória de Paternidade) c/c pedido de Anulação/retificação de assento 
de nascimento, formulada por CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO contra THAISLANECRIS SOUZA DO 
NASCIMENTO.
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Inconformada, a Ré interpôs Recurso de Apelação às fls. 67/70, sustentando que manteve relações sexuais por 
uma única vez com a genitora da Apelada e nunca mais se encontraram, uma vez que ele se casou com outra e foi morar 
em São Paulo.

Alega que passados seis anos, ao se reencontrarem, foi informado pela mesma que daquela relação nasceu a 
recorrida, pedindo que a registrasse e, apesar de ter dúvidas quanto à paternidade, ele o fez.

Diz que, posteriormente, soube através de um colega de trabalho que conviveu maritalmente com a genitora da 
Apelada, que ele era o verdadeiro pai da Apelada e não o Apelante.

Sustenta que foi induzido a erro e que nunca existiu vínculo afetivo entre pai e filha, fato agravado com o 
ajuizamento da ação, pelo que não há se falar em rompimento de laços afetivos, restando dessa forma descaracterizada a 
paternidade socioafetiva.

Pretende seja declarada a inexistência do estado de filiação, declarando-se a nulidade do registro de nascimento da 
apelada quanto ao reconhecimento da paternidade efetuado pelo apelante.  Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões da Ré às fls. 73/80, defendendo, em síntese, que a sentença deve ser mantida em todos os seus 
termos, pois restou suficientemente demonstrada a existência de laços afetivos entre pai e filha, não havendo indício 
ou prova de ter incorrido o Apelante em vício de consentimento na ocasião do registro. Pugna pelo não provimento do 
recurso. É o relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Roberto do Nascimento, contra sentença que julgou improcedente 
a ação negatória de paternidade ajuizada em desfavor de Thaislanecris Souza do Nascimento, cumulada com anulação de 
registro civil deste.

Com efeito, a sentença não merece reparo, pois, embora tenha sido reconhecida a inexistência de vínculo biológico 
entre o Autor e a Ré através de exame de DNA, não restou demonstrada a ocorrência de vício de consentimento capaz de 
macular o ato jurídico de reconhecimento da filiação.

 O Novo Código Civil de 2002 trouxe modificações inovadoras ao Direito de Família, dentre as quais, destaca-se 
o exercício do poder familiar:

“Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I – dirigir-lhes a criação e educação;
II – tê-los em sua companhia e guarda; (...)”.

Convém ressaltar que “família”, nos conceitos atuais, não se restringe somente a um grupo de pessoas unidas por 
possuírem a mesma herança genética. Hoje, “família” engloba aquele grupo de pessoas unidas por um vínculo de amor, 
companheirismo, apoio, afinidade etc.

Assim, surgiu o que a doutrina tem chamado de “paternidade socioafetiva”, uma nova forma de parentesco civil, 
com base na posse de estado de filho, prevista no art. 1.593, do Código Civil/2002, que preceitua: “O parentesco é natural 
ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem”.

 A paternidade socioafetiva é reconhecida para se prestigiar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana, da igualdade e da afetividade, buscando, antes de mais nada, a proteção integral da criança e do adolescente.

Por outro lado, o ato de reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 1.609 do CCB), 
sendo que a desconstituição do registro, para ser admitida, deve ser sobejamente demonstrada como decorrente de vício 
do ato jurídico, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude.

Assim, a teor do art. 1.604 do Código Civil, o pai socioafetivo somente pode contestar o registro civil por ele feito 
se provar que foi levado a erro, situação não demonstrada nos autos, posto que, o próprio Autor, na inicial, informa que, 
ainda que desconfiado da paternidade, a assumiu espontaneamente.
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O Requerido, em seu Apelo, inclusive, aduz o seguinte:

“In casu, o Apelante manteve relações sexuais por uma única vez com a genitora da apelada, e nunca 
mais se encontraram, eis que ele se casou com outra e foi morar em São Paulo. E quando ele retornou a 
Ilhéus após seis anos, foi procurado pela genitora da apelada, dizendo-lhe que ela era sua filha, e pediu-
lhe que a registrasse, e apesar de ter dúvidas quanto a paternidade, pois soube que a genitora 
da apelada nesse ínterim, tinha se relacionado com vários homens, ele o fez. (g.n - fl. 68)

Portanto, o Autor tinha razões para acreditar mesmo que poderia não ser o pai da criança, mas optou por assumir 
livremente a paternidade, e agora, quando a Ré já conta 22 anos de idade, pretende questionar a paternidade pelo fato de 
um colega de trabalho apontar-lhe a possibilidade dele não ser o pai biológico, fato confirmado através da realização de 
exame de DNA no juízo de origem. Mas, data venia, não pode agora alegar que foi induzido a erro ou que não houve a 
posse do estado de filha, pois é inequívoca a paternidade socioafetiva.

Quanto à relação entre as partes, o depoimento pessoal do Apelante é claro:

“quando soube do nascimento da ré, ela possuía de 7 para 8 anos; que a partir dessa data, 
começou a estreitar os laços com a ré (…); que a partir dai começou a tratá-la como filha; 
que a ré chegou a morar em sua companhia entre três a quatro meses (…); que na medida do 
possível sempre contribuiu financeiramente para com as despesas da ré; (…) que considera a 
ré sua filha; que tem afeto e amor por ela; que sempre tenta entrar em contato com ela; (…) 
que via Thaislanecris direto; que trabalhava até a quinta-feira e que depois ia visitar a ré na 
residencia dela; que ela sempre o chamou de pai(...) (fl. 44)

Na hipótese, portanto, não há prova alguma de que tenha sido induzido a erro o Autor, que voluntariamente 
promoveu o registro da filha, mesmo tendo condições supor que não fosse o pai biológico dela, ficando clara a relação 
socioafetiva existente entre ele e a ré.

Restou claro que não houve vício algum no ato jurídico de reconhecimento da filha, mas mero arrependimento 
do autor pelo estabelecimento do vínculo parental.

Evidente, pois, o total descabimento da pretensão deduzida pelo Autor, pois é pacífico o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que é irrevogável o reconhecimento da paternidade em situações como a que foi posta na 
presente ação.

Confira-se, a respeito, os precedentes do Superior Tribunais de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.  535, II DO CPC/1973. AÇÃO NEGATÓRIA 
DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA PATERNIDADE PELO 
COMPANHEIRO DA MÃE. INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À 
PESSOA. FORMAÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANULAÇÃO DO REGISTRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 
COMPROVADA.
(...)Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal 
de 1988, o êxito, em ação negatória de paternidade, depende da demonstração, a um só 
tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o 
estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado, na maioria 
das vezes, na convivência familiar.
4. Nos casos em que inexistente erro substancial quanto à pessoa dos filhos reconhecidos, não tendo 
o pai falsa noção a respeito das crianças, não será possível a alteração desta situação, ainda que seja 
realizada prova da filiação biológica com resultado negativo. (...) (REsp 1333360/SP, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016)
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RECURSO ESPECIAL - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE OBJETIVANDO A 
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO -  ILEGITIMIDADE ATIVA DOS 
HERDEIROS DO DE CUJUS PARA A AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - EXAME 
DE DNA NEGATIVO - PREPONDERÂNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - VÍCIO 
DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
(...) A divergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento e a paternidade biológica 
não autoriza, por si só, a desconstituição do registro, que somente poderia ser anulado, uma vez 
comprovado erro ou falsidade, o que no caso, inexistiu, ocorrendo, apenas, mera alegação de vícios por 
parte dos recorridos. 3. Recurso especial provido, a fim de julgar extinto o processo, sem resolução do 
mérito, ante a ilegitimidade ativa dos autores, nos termos da sentença, a qual fica desde já restabelecida. 
(REsp 1131076/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, 
DJe 11/11/2016)

Também nesse sentido aresto desta Corte de Justiça em caso semelhante:

AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE 
DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
RECONHECIMENTO. “ADOÇÃO À BRASILEIRA”. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA INSUFICIENTE PARA 
ROMPER O RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. 
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Da leitura dos autos, percebe-se que há certidão de nascimento onde consta o reconhecimento de 
paternidade dos apelantes em face do apelado, o que releva, de sobremaneira, a sua condição de pais. 
Sabe-se que ante a identificação do registro de paternidade, tal reconhecimento somente poderá ser 
cindido com prova inequívoca da ocorrência de vício de vontade no ato de reconhecimento e, por 
conseqüência, resultar na exoneração liminar da pensão alimentícia.
- Portanto, o resultado negativo do DNA não tem o condão de eliminar à prima face a paternidade, 
haja vista que com o princípio da afetividade vigente atualmente no direito brasileiro os laços 
socioafetivos passam a ganhar contornos mais evidentes.
- No conflito entre a verdade biológica e a verdade sócio-afetiva, deve esta prevalecer. (Classe: 
Apelação,Número do Processo: 0016553-23.2007.8.05.0274, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, 
Quarta Câmara Cível, Publicado em: 16/12/2015)

Portanto, não logrou o autor comprovar que foi induzido a erro ao registrar a filha e o seu arrependimento não 
justifica o desfazimento do vínculo civil já consolidado.

Se o Autor registrou a Ré, mesmo sabendo da possibilidade desta não ser sua filha, e a tratou sempre como filha, 
então não pode pretender a desconstituição do vínculo, pela inexistência de liame biológico, não havendo dúvida alguma 
sobre a existência da paternidade socioafetiva.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº0554086-55.2014.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESª. HELOÍSA PINTO DE FREITAS V. GRADDI, JULGADO EM 03/02/2016.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. NASCIMENTO. DATA. 
EQUÍVOCO. RETIFICAÇÃO. LEI 6015/73, ART. 109. FATO CONSTITUTIVO. 
COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. COERÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. 
EXCLUSIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL, ART. 227. SENTENÇA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO.

I - A retificação do registro de nascimento pressupõe a produção de prova do erro imputado 
ao documento público, capaz de desconstituir a presunção juris tantum de veracidade que 
milita em benefício das informações que constam do mesmo.
II – Admite-se a prova exclusivamente testemunhal para evidenciar o erro registrário, 
quando os depoimentos são convincentes, incontroversos e imunes a qualquer dúvida sobre 
o fato constitutivo do direito alegado.
III – Evidenciado que o ano de nascimento constante dos assentos de casamento e de 
nascimento do Apelante não está correto, impõe-se o provimento do apelo e a reforma 
parcial da sentença, para julgar procedente o pleito de retificação registral e determinar aos 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais competentes que providenciem as devidas 
retificações.
APELAÇÃO PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0554086-55.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, 
em que figura como Apelante LUIZ FERNANDO LIMA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que 
integram o voto condutor.

RELATÓRIO

A parte autora deduziu
em Juízo a pretensão,
e com ênfase pediu
rogando a  retificação.

Em seu relato a parte autora
pleiteando a  alteração,  
ressalta o nome da genitora
afirmando com precisão

que Graziela escrito com  ¨S¨
não está  correto não.
E tal erro então carece
da exorada  correção.
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Diz que sua data de nascimento
está errada também.
E, assim, o assentamento
deve corrigir-se. Convém.

O Ministério Público falou
à fl. 35, em promoção,   
e com sapiência  afirmou:
- Em tudo procede a ação.

Os autos foram novamente
à promotoria e a promoção
ao volver foi diferente:
- improcedência da ação.

 A decisão de primeiro grau
de forma clara e concludente
diz que  a prova testemunhal
por si só é  insuficiente...
                                                         
a provar  ano de nascimento
- o erro aqui referido.
Portanto, e sem fundamento                     
O pleito foi INDEFERIDO.

Assim, Luis Fernando apelou
ao Juízo de segundo grau
pois “o primevo se equivocou”
e, inconformado afinal...

expõe as razões do apelo
pedindo a este Tribunal,
com bom senso e muito zelo:
-Reforme a sentença ao final.

Insiste, a prova em questão
deve ser reexaminada,
e isto posto,  a decisão,
carece ser reformada.

Subiram os autos então
a este Egrégio Tribunal
para dizer  se tem razão
a pretensão recursal.

A Procuradoria emitiu



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
491

a   sua preclara  Promoção,
pelas razões que  aduziu,
desfavorável à  correção.

Por sorteio me foi dado
o Recurso a relatar.
Tempestivo e preparado,
passo o mesmo a apreciar.

E o voto que vai lançado,
submeto a  apreciação
do Egrégio Colegiado,
que o seguirá ou não.

VOTO

Submete-se à apreciação
deste Egrégio Tribunal
a ação de retificação
do assentamento registral.

A decisão de primeiro grau
de forma clara, não hesitante,
afirma:  -  a prova testemunhal
não é hábil o bastante...

a provar  ano de nascimento
- erro no registro afirmado.                    
Por isto é sem fundamento
o pedido ajuizado.

Cuida o recurso presente
de reformar  a decisão
que julgou meio procedente
a ação de retificação

do registro de nascimento,
pois houve erro ao grafar
a data  do seu surgimento
que pretende retificar...

para que ali passe a constar
que nasceu em quarenta e nove
e não quarenta e sete como está.
O erro, assim, se resolve.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

492

Sem preliminares a decidir
ou prejudiciais a afastar
passo então a perquirir
e ao mérito adentrar.

Portanto, faço a apreciação
do mérito da ação, simplesmente,
a ver se cabe razão
ao pleito do recorrente.

Vou de logo analisar
o Parecer da Promotora
para omissão não restar
no voto da Relatora:

Sabe-se a Promotoria
é una ao se manifestar.
Cabe, pois, à Relatoria
o outro parecer rejeitar.

Porque inexiste razão
para o segundo parecer
ser acolhido e então
o rogo do autor fenecer.

A pretensão foi meio acolhida
na decisão farpeada.
Mas, totalmente indevida,
merece ser reformada.

Como diz o recorrente,
e, tem amparo legal,
a alegação  é procedente:
-  houve o erro registral.

 A decisão de primeiro grau
embora clara e coerente
diz que  a prova testemunhal
por  si só  é  ineficiente...

a provar data  de nascimento
- erro no registro afirmado-
Portanto, não tem cabimento
O pleito ali formulado.
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Alteração de registro de nascimento
Digo eu:  prova requer
por testemunha ou por documento,
o  que a parte dispuser.

Porém ambas, não exige a lei
como se pode constatar
do artigo 109, o qual usei
do seu teor para embasar...

a conclusão a que cheguei
para a sentença reformar
nos exatos termos da lei
e o meu voto respaldar.

A Lei 6.015 /73 em vigor
disciplina a retificação registral
e o artigo 109, em seu teor,
exige de forma magistral...

que o erro seja provado
por testemunhas, ou  por  documento
para o registro ser alterado
e corrigir o assentamento.

Mas, não sobreleva ou estabelece
seja a  prova essa ou aquela
E, assim sendo, prevalece
o Direito,  sem  sequela.

Como se vê os autos exibem
dois pareceres da Promotoria.
Porém eles se contradizem  
ensejando que a sabedoria...

de uma análise mais acurada
possibilite e  venha dizer
qual a tese  expressada
deverá prevalecer.

Entendo que o Parecer Ministerial,
à fl. 35 encartado,
diz que a alegação procede e afinal
deve pois ser acatado.
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As testemunhas ouvidas
na audiência de instrução
provam:  a pretensão deduzida
tem critério e tem razão.

Enfim ficou comprovado:
o pleito tem amparo legal
o pedido está  embasado
na legislação registral.

Não houve um depoente sequer,
que dúvida viesse  lançar
naquilo que  o  autor requer
e aqui tenta  provar.

Não carece noções didáticas
para sentir e  aquilatar,
relatos e   minúcias fáticas
podem enfim  assegurar    

em que ano nasceu o recorrente,
erroneamente registrado,
que  pede só e simplesmente
- seja o erro retificado.

Testemunhas cuja seriedade
não foi então  impugnada,
portanto, a veracidade
do testemunho  é preservada.

Vê-se  que nos autos não  há
elementos factuais
capazes de fragilizar
os  relatos testemunhais.

Ainda se pode constatar
que a idoneidade moral
de quem veio  testemunhar
não foi questionada  afinal.

Também não foi contraditado
qualquer um dos depoentes
E como pode ser verificado:
- são depoimentos convincentes.
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E o Código de Processo Civil
não faz qualquer distinção
entre as provas e o perfil
é igual na avaliação.

Assim, não se pode ignorar
toda a prova testemunhal
e pretender emprestar
maior peso à documental.
   
Ou então as duas exigir
se a lei diz aquela ou esta.
Assim é fácil assentir    
o porquê  o autor protesta.
   
Nos autos, a prova produzida
durante toda a tramitação,
provou a alegação contida
na peça inicial da ação.

Os  fatos  já reportados
podem de forma  segura
ser  legalmente  enquadrados
conforme a Lei assegura ...

no artigo 109  em vigor
da  Lei  de Registros  referida
cuja verdade em seu resplendor
poderá ser extraída …

dos depoimentos colhidos
de modo claro, contundente,
donde resulta bem definido:
a postulação  é pertinente.

As testemunhas do recorrente
em relatos  firmes, concisos  
expõem de forma coerente     
revelando de  modo  preciso...

que o autor nasceu em quarenta e nove
como afirmou  na inicial
e a questão então se resolve:
Reforma-se a sentença afinal.
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A Retificação de Registro Civil
é   amplamente amparada
pela doutrina  do Brasil
e a jurisprudência  aplicada.

Nos autos a prova produzida
farta, forte, contundente,
conclui, e não se  duvida,
que a  ação  é procedente.

Toda a prova persuasiva
do apelante, parte autora
fez de forma conclusiva
o juízo da Relatora:

A alegação do recorrente
merece ser acatada.
- É no todo procedente
a ação ajuizada.

A jurisprudência acostada
aproveita ao recorrente   
podendo ser aplicada,
à reforma prevalente.

O intento do recorrente
vencido, em parte, na  ação,     
É no todo coerente
- tem guarida a pretensão.

E a foto cuja juntada
determinou a Nobre Vistora,
respalda de forma aclamada
o voto da Relatora.

Seja o recurso provido.  
Deferida a aspiração.                  
O pleito foi indeferido,
sem respaldo e sem razão.

É justo que a decisão,
que está sendo guerreada,   
venha a ter alteração,
seja  em parte, reformada.
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Tem amparo e tem razão
o pleito do requerente.
E o decisum em questão,   
reforma-se parcialmente.

Face à sua natureza
e ao que nos autos se tem,    
o Recurso,  com certeza,
deve prover-se.  Convém.

VOTO pelo PROVIMENTO
do rogo do recorrente:
O Recurso tem cabimento,
o pedido  é procedente.

Sendo este o VOTO lançado
submeto-o à apreciação       
dos membros do Colegiado
para final decisão.

Decorrido o prazo legal
Expeça-se então o mandado
ao Cartório azado afinal
a fim de ser averbado...

no Termo de Nascimento
do autor desta ação
para que conste no momento
a presente alteração:

A demanda se resolve
e o Oficial  deve fazer:
- O autor nasceu em quarenta e nove
e  GraZiela se escreve com Z.

Honorários de advogado
e custas de sucumbente
não devem ser  fixados,
na forma da lei vigente.

Maio é o mês fluente,
aos 16 dias decorridos,
nesta Sessão competente
o RECURSO foi PROVIDO.
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Relatei de forma concisa
e o meu voto proferi.
O meu nome é Heloisa
Pinto de Freitas Vieira Graddi.
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SÚMULA Nº 1
Nas ações penais contra gestores públicos é dispensável a intimação pessoal do acusado e de seus defensores para a Sessão 
destinada a apreciar o recebimento ou rejeição da denúncia, sendo suficiente a intimação regular do advogado constituído, 
mediante a inclusão do processo em pauta.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Data do Julgamento: 21/12/2011

Data de Publicação/Fonte: DJe 01.10.2014; DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014

Referência Legislativa: Art. 370 do Código de Processo Penal.

Precedentes: STF, HC 84655/RO
STF, HC 74026/PI
STF, HC 83595/SP

SÚMULA Nº 2
O Relator poderá, em caráter excepcional, antes do recebimento da denúncia, deliberar acerca do afastamento do gestor 
público, bem como sobre a sua prisão preventiva, submetendo a decisão à apreciação do Órgão Competente, na primeira 
Seção subsequente.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Data do Julgamento: 21/12/2011

Data de Publicação/Fonte: DJe 01.10.2014; DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014

Referência Legislativa: Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8038/1990
Art. 2º, II do Decreto-Lei nº 201/1967

Precedentes: STF, HC 73316/RS
STJ, HC 1281/BA
STJ, HC 16000/PI

SÚMULA Nº 3
Os critérios para a fixação do regime de cumprimento de pena, bem como para substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, previstos, respectivamente, nos §§2º e 3º do Art. 33 e do art. 44, do Código Penal, são aplicáveis 
para os crimes previstos na Lei 11.343/2006, assegurando-se, dessa forma, a individualização da pena.

Órgão Julgador: Seção Criminal
Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014
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Referência Legislativa: Arts. 33 e 34, §§2º e 3º do Código Penal
Lei nº11.343/2006

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000062-24.2011.8.05.0007
TJBA, Ap.Crim. 0002264-94.2008.8.05.0001 
TJBA, Ap.Crim. 0000043-31.2009.8.05.0090
TJBA, Ap.Crim. 0000298-29.2004.8.05.0004
TJBA, Ap.Crim. 0007881-82.2011.8.05.0113
TJBA, Ap.Crim. 0003602-61.2005.8.05.0146
TJBA, Ap.Crim. 0014541-91.2009.8.05.0039
TJBA, Ap.Crim. 0105692-24.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0095647-29.2008.8.05.0080
TJBA, Ap.Crim. 0011948-29.2010.8.05.0274
TJBA, Ap.Crim. 0134415-58.2007.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0000349-59.2011.8.05.0080
TJBA, Ap.Crim. 0001196-56.2009.8.05.0072
TJBA, Ap.Crim. 0117449-54.2006.8.05.0001

SÚMULA Nº 4
O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença tanto dos requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal, 
quanto do requisito subjetivo, configurado no necessário liame entre os crimes praticados com unidade de desígnios por 
parte do agente.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 71 do Código Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000965-90.2012.805.0244
TJBA, Ap.Crim. 0000687-65.2009.805.0189
TJBA, Ap.Crim. 0301451-65.2013.805.0247
TJBA, Ap.Crim. 0004476-45.2009.805.0004
TJBA, Ap.Crim. 0000003-67.2012.805.0147

SÚMULA Nº 5



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

504

A citação pessoal nos processos criminais de que trata o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/95, exige, para que cesse 
a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios necessários para a prática do ato, com expedição 
de certidão, exarada pelo Oficial de Justiça, atestando a impossibilidade de localização do réu.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 66 da Lei nº 9.099/1995

Precedentes: TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320354-41.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320428-95.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320430-65.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320355-26.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0312424-69.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320386-46.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320426-28.2012.8.05.0000 

SÚMULA Nº 6
A fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo indenizatório devido à vítima, previsto no artigo 387, inciso IV, 
do Código de Processo Penal, deverá obedecer o princípio do contraditório, assegurado ao réu, no curso do processo, 
defender-se da imputação.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014 

Referência Legislativa: Art. 387, IV do Código de Processo Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000186-82.2007.8.05.0092 
TJBA, Ap.Crim. 0000123-30.1994.8.05.0022
TJBA, Ap.Crim. 0003264-16.2010.8.05.0113
TJBA, Ap.Crim. 0001300-53.2011.8.05.0080
TJBA, Ap.Crim. 0000051-41.2012.8.05.0239
TJBA, Ap.Crim. 0000526-02.2012.8.05.0011

SÚMULA Nº 7
O emprego de arma, inclusive de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante prevista no inciso I, 
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§2º do Art. 157 do Código Penal.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 157, I, § 2º do Código Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0007727-03.2010.805.0080
TJBA, Ap.Crim. 69983-4/2008
TJBA, Ap.Crim. 0001557-66.2004.805.0000
TJBA, Ap.Crim. 0001758-80.2010.805.0088

SÚMULA Nº 8
É irrelevante a falta ou nulidade de laudo pericial para a comprovação do potencial lesivo da arma ou munição necessários à 
configuração dos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do desarmamento, tendo em vista o fato de a periculosidade 
ser ínsita à própria tipificação penal, em benefício da proteção da segurança coletiva.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Lei nº 10.826/2003

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000126-95.2010.8.05.0192 
TJBA, Ap.Crim. 0017168-17.2011.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0079160-13.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0002526-02.2005.8.05.0146
TJBA, Ap.Crim. 0037451-95.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0002067-44.2006.8.05.0120
TJBA, Ap.Crim. 0000263-23.2010.8.05.0113
TJBA, Ap.Crim. 0106372-43.2009.8.05.0001

SÚMULA Nº 9
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre o PLANSERV e seus 
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filiados.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014
Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ap.Civ. 59733-8/2008
TJBA, Ap.Civ. 0178516-4.2008
TJBA, Ap.Civ. 0068532-3/2008
TJBA, Ag.Inst. 0008342-3/2010

SÚMULA Nº 10
É nulo o ato de reprovação de candidato em psicoteste, caso não lhe seja concedida a oportunidade de conhecer as razões 
objetivas pelas quais foi considerado inapto ao exercício do cargo público pleiteado.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Art. 37, II da Constituição Federal

Precedentes: STJ, RMS 34.576/RN
STJ, RMS 33.650/PA
STJ, RMS 31.779/AC
STJ, RMS 27.841/ES
TJBA, Ap.Civ. 0095917-5/2008
TJBA, Ap.Civ. 0178497-7/2007
TJBA, Ap.Civ. 38841-2/2007
TJBA, Ag.Inst. 68697-4/2007
TJBA, Ag.Inst. 59828-5/2007
TJBA, MS 3520-1/2007
TJBA, Reexame Necessário 18230-1/2009

SÚMULA Nº 11
As pessoas portadoras de deficiência, ou de reduzida mobilidade física, demonstrada por perícia médica 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
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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 

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 
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Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de 
mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que venha 
substituí-lo para este fim.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ag.Inst. 54469-9/2008
TJBA, Ap.Civ. 34949-0/2009
TJBA, Ap.Civ. 11886-6/2007
TJBA, Ap.Civ. 16586-7/2008
TJBA, Ap.Civ. 14717-2/2009
TJBA, Ap.Civ. 0060635-1/2009

SÚMULA Nº 14
A notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos , ainda que situado em comarca diversa do 
domicílio do devedor, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, ou daquele que figura em 
contrato de arrendamento mercantil (leasing), desde que entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de 
recebimento.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Decreto-Lei nº 611/69

Precedentes: STJ, Resp 1184570/MG
TJBA, Ap.Civ. 0023671-50.2007.8.05.0080
TJBA, Ap.Civ. 0018745-9/2009
TJBA, Ap.Civ. 18481-7/2009
TJBA, Ap.Civ. 17811-1/2008
TJBA, Ap.Civ. 8512-0/2010
TJBA, Ap.Civ. 59405-4/2009
TJBA, Ap.Civ. 0071040-1/2009
TJBA, Ap.Civ. 94935-0/2009
TJBA, Ap.Civ. 0038440-0/2010






