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“O JUIZ DE DIREITO QUE ASCENDEU AO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA SEM 
PASSAR PELA COMARCA DA CAPITAL...”

    Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto1

A honraria do ingresso neste egrégio sodalício, por si só, embevece o meu coração, ilumina o 
meu espírito. E o júbilo cresce em imensurável magnitude por  ter na qualidade de paraninfo nesta 
Casa de Ciência, o seu Presidente, a fulgurante expressão intelectual do cientista social, do jurista, 
advogado, YVES DE OLIVEIRA, estrela cintilante na constelação dos homens de letras e ciências 
da minha querida Bahia, nome que se projeta além das nossas provincianas fronteiras e destaca-se 
entre os expoentes das ciências sociais do Brasil, quais os que compõem esta augusta Academia. 
E, permitam-me, a emoção toma-me de todo, pois assumo a Cadeira de nº6, cujo patrono é o 
inolvidável ÁLVARO CLEMENTE DE OLIVEIRA, fi gura ímpar do seu tempo, que honrou e 
dignifi cou a Magistratura baiana e brasileira. O seu pensamento, exposto em vários trabalhos, tais 
como “Observações sobre o Código de Processo Civil”, publicado pelo Instituto dos da Ordem dos 
Advogados do Brasil, correspondendo ao 2º(segundo) volume do “Livro do Centenário” daquela  ins-
tituição (Rio, 1948) ou o admirável “A Justiça e as ideias políticas através da História” (edição de 
1945, Salvador, Bahia) atestam o jurista, o eminente processualista, a verve do pesquisador, voltado 
ao estudo da problemática social. O memorialista, por sua vez, emerge no ainda inédito “A vida de 
um Magistrado”, onde, com rara sensibilidade, descreve a Bahia de antanho, remontando a episódios 
de sua infância, narrados em prosa vibrante, mesclada de observações poéticas, no discorrer do seu 
cotidiano... ÁLVARO CLEMENTE DE OLIVEIRA, Juiz, percorreu o interior baiano em época 
penosa, quando as difi culdades eram imensas, e a Judicatura, por isso mesmo, verdadeiro sacerdócio.. 
Não era fácil levar a família, esposa, fi lhos em tenra idade, para viver em localidades que não podiam 
oferecer o menor conforto...  Mas, o bom Juiz tudo enfrentou com garbo e altivez e, mui merecida-
mente, pôde colher os louros da sua labuta. Na história da Justiça baiana, do Tribunal mais antigo 
das Américas, não se registra que tenha um Juiz do interior conseguido galgar a  segunda instância 
sem passar pela Comarca do Salvador, Capital do Estado. Somente ÁLVARO CLEMENTE DE 
OLIVEIRA assim chegou a Desembargador. Mas, dizia KHALIL GIBRAN, o grande poeta que o 
Líbano legou ao mundo, “as águias não precisam de escadas”.

1. O autor, Bacharel em Direito (Turma de  agosto de 1977) UFBA, Mestre em Direito UFBA ( agosto de 1996), 
promovido por merecimento ao nosso egrégio Tribunal de Justiça, em 16.05.2013, atual integrante da  Quar-
ta Câmara Cível, da Câmara Cível de Direito Privado, das Câmaras Cíveis Reunidas; (Discurso de posse proferido 
na ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, Rio de Janeiro, em  6 de setembro de 1989, em sessão 
dirigida pelo Acadêmico Yves de Oliveira (falecido no Rio de Janeiro em 13.7.1993) Presidente da Academia, pre-
sentes eminentes confrades, cientistas sociais, juristas, intelectuais, pessoas gradas da sociedade carioca e de diversos 
Estados da federação, quando o autor deste artigo era o jovem primeiro Juiz de Direito da recém criada Comarca 
de Uruçuca (2ª entrância), no sul da Bahia, Município do qual é “Cidadão” , com muita honra, pela generosidade 
de sua gente acolhedora, representada por sua Câmara de Vereadores; Opúsculo original publicado pela Gráfi ca 
Docarmo, Ilhéus, Bahia,  outubro de 1989.)
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Assim, diretamente da Comarca de Serrinha ascendeu ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
No Colegiado dos Desembargadores, sucederam-se os cargos, Corregedor Geral, Vice-Presidente, até 
alcançar o ponto culminante de sua belíssima carreira, a Presidência do Tribunal, em 1958.

As condecorações, só para mencionar algumas, “Medalha Marechal Hermes da Fonseca”, em 
1956, outorgada pelo Sr. Ministro da Justiça, Dr.Nereu Ramos, “Medalha Cruz do Mérito Judiciário”, 
em 1957, “Medalha do Centenário de Clóvis Bevilácqua”, conferida pelo Sr. Ministro da Educação e 
Cultura, Dr. Pedro Calmon (outro notável baiano), em 1959, e a “Medalha Comemorativa do Dia 
Nacional da Justiça”, também em 1959, outorgada pelo então Presidente da República, Dr.Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, mais que símbolos de efemérides, signifi cam o reconhecimento, o acatamento 
ao grande Magistrado, à cultura jurídica do Excelentíssimo Desembargador, do íntegro Julgador, da 
simpatia irradiante do cidadão  invulgar..

Ao aposentar-se, como não poderia deixar de ser, o reconhecimento defi nitivo dos baianos, 
representados pelo Sr. Governador do Estado. Vale transcrever, “ipsis litteris”, os termos do decreto 
de sua aposentadoria:

“Deferido. Assino com pesar esta aposentadoria, que afasta da atividade da magistratura bahia-
na um Juiz exemplar. Desde cedo, quando aqui cheguei, ouvia falar bem do jovem Juiz Álvaro 
Clemente de Oliveira, que merecia do saudoso e grande Chefe do Poder Judiciário Bahiano, 
Desembargador Pedro Ribeiro, o mais alto conceito. O tempo justifi cou a opinião em que era ha-
vido.  Hoje, deixa o serviço público cercado da gratidão dos bahianos e do apreço de seu governo, 
que dele se despede, formulando os votos de felicidades e vida longa ao lado de sua digníssima 
Família e amigos. Em 23.11.1962, General Juracy Montenegro de Magalhães, Governador”.

Este homem, pois, é motivo de orgulho para os baianos, máxime, os que amamos a Justiça, 
principal paixão de sua vida. Salvador, sua terra natal, à qual tanto amor dedicava, e onde  hoje dorme 
seu sono mais profundo, conferiu-lhe signifi cativa homenagem, denominado um logradouro público 
“Rua Desembargador Álvaro Clemente de Oliveira”, no bairro da Pituba, através da Lei Municipal, 
aprovada à unanimidade pelo Legislativo, sancionada em  outubro de 1983 pelo Sr. Prefeito, Dr. 
Manoel Figueiredo Castro. Enfi m, preserva-se na história da Bahia a imagem de ÁLVARO CLE-
MENTE DE OLIVEIRA como exemplo dignifi cante de Juiz impoluto, culto, cidadão honrado, 
e, diante dos que tiveram o privilégio do seu convívio mais próximo, o pai de família extremado, 
o amigo...

SENHORES.
À vida do meu patrono nesta Casa, estou ligado por vínculos da mais profunda amizade. Desde 

os primeiros anos da adolescência, no convívio com seus fi lhos, netos, aprendi a admirá-lo e posso 
dizer o quanto me enobrece a amizade com toda a sua família. Juiz de Direito, procuro tê-lo como 
paradigma, vez que ele encarna o modelo perfeito de Magistrado: íntegro, culto, amantíssimo do 
Direito e da Justiça.

O mais jovem entre vós, ilustres e doutíssimos Confrades, aqui me encontro, diria, por especial 
benesse do saudoso CUSTÓDIO DE AZEVEDO BOUÇAS, inesquecível idealizador desse magno 
empreendimento que enaltece a Ciência e dignifi ca a Pátria. Em 1978, jovem advogado, à época, há 
um ano havia concluído o Bacharelado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 
retornando, logo a seguir, à terra de minha infância. Lá, em IBICARAÍ, instalei banca de advocacia, 
iniciando a minha vida profi ssional naquela aprazível cidade do sul da Bahia. Um dia, chega em 
minha mão o “Mensageiro Jurídico”. Li-o de um só folego. Inevitável a admiração que se seguiu 
à fi gura extraordinária do Dr. Custódio de Azevedo Bouças, diretor- editor- redator chefe daquela 
revista jurídica mensal, da qual me tornei assinante; seguiram-se artigos da minha lavra merecendo 
publicação no “Mensageiro”, certamente por condescendência do espírito altaneiro do Mestre, para 
a minha satisfação de jejuno cultor do Direito....Em 1983, a seu convite, passo a integrar a “Acade-
mia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado”, na qualidade de “Membro Associado”. 
As múltiplas atividades como advogado, professor, vereador, impossibilitavam-me de vir ao Rio de 
Janeiro em dias úteis da semana. Mas, distantes, estávamos próximos em ideais: Custódio de Azevedo 

Bouças, o jurista consagrado, o poeta de escol, e eu, então, o jovem advogado. Não obstante, acom-
panhava sempre as suas criações literárias, “A Lei e a Lira” (Edição do autor, 1982, Rio de Janeiro), 
belíssimos sonetos de rara sensibilidade poética, ou o seu preciso “Da Ação Rescisória- teoria e prática” 
(Ed. Mensageiro Jurídico, 1982, Rio de Janeiro), exemplares que guardo com as dedicatórias a mim 
endereçadas com sua letra inconfundível...

Em suma, veio, então, consequentemente a esses laços de ideias que nos uniam, o convite para 
que compusesse os quadros desta Entidade. Afi nal, a paixão pelo Direito nos aproximava, como 
magicamente aproxima todos os seus cultores e amantes... Pouco depois, a dolorosa notícia do seu 
passamento. Mas, aqui presente, vislumbrando nos caríssimos Confrades a sua representação, a chama 
viva dos seus ideais, neste ambiente de luz, fl ores, sinto a presença do seu espírito, sinto realizado 
o sonho de conhecê-lo pessoalmente, vez que, repito, em razão desses desencontros da vida, não o 
conheci em sua existência física, material. Mas, o que vale a matéria? Acaso homens de ciência estão 
impedidos de auscultar também o espírito?

EXCELENTÍSSIMOS CONFRADES.
Bem sei que ao assumir uma cadeira entre Vós, todos dos mais notáveis expoentes das ciências 

sociais no Brasil, estou, em verdade, a receber imerecida honraria, a maior que se poderia prestar a 
um moço, um jovem Juiz do interior da Bahia, cujo mérito único é o de dedicar-se ao seu ofício, de 
corpo e alma, com todo o vigor de sua juventude. Recebo, comovido, pois, esta autêntica homena-
gem e estendo-a à Magistratura Brasileira, especialmente à Magistratura da minha terra, a Bahia, e, 
principalmente, aos jovens Juízes de primeira instância que fazem da judicatura a razão de suas vidas, 
o ideal supremo de suas existências. A nobreza deste gesto, neste instante, o ser acatado entre Vós, 
estimula-me a prosseguir nessa amorável entrega à Justiça, ao estudo do Direito, essa ciência social 
que tanto me encanta, na fascinante tarefa, ao mesmo tempo árdua, de distribuir Justiça, num país 
de tantas e tão profundas desigualdades...

SENHOR PRESIDENTE.
O vosso pai, ÁLVARO CLEMENTE DE OLIVEIRA, merecia, por certo, em seu patronado, 

quem estivesse à altura da grandeza do seu nome, mas, tenha certeza, nenhum como eu dedica-lhe 
tanta admiração, veneração mesmo, ao Juiz que honrou a toga, preservando-a imaculada durante 
toda a existência. Enfi m, sentimentos de afetuoso querer, preservados na antiga e sólida amizade 
que une nossas famílias.

ILUSTRES CONFRADES, Eis-me aqui. Assim apresento-me, comovido, agradecido.
SALVE A ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS!
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PALESTRA PODER JUDICIÁRIO 
E A DEMOCRACIA

Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro

Dentro de alguns meses, mais precisamente no dia 05 de outubro, um dos maiores marcos da 
redemocratização brasileira completará 30 anos.

Afi nal, foi no dia 05 de outubro de 1988 que a Constituição da República Federativa do Brasil, a 
nossa “Constituição Cidadã”, foi promulgada, consolidando o Estado Democrático de Direito no país.

Dessa forma, nada mais oportuno do que falar sobre a democracia, exaltando a liberdade e a 
soberania popular, principalmente em tempos de crise política e econômica como a que passamos, 
onde discursos descabidos a favor de regimes de governo autoritários começam a se desenvolver.

É sempre tempo de reafi rmar a confi ança nas instituições e órgãos que atuam na defesa e pro-
moção do regime democrático. Nesse sentido, destaco alguns deles como a Ordem dos Advogados 
do Brasil, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Tribunais de Contas, dentre outros que 
exercem funções essenciais para o bom desenvolvimento da democracia.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 1º, parágrafo único, determina que todo poder emana 
do povo e será exercido por meio de representantes eleitos, bem como pela própria população em 
algumas situações. Assim, se busca garantir que cidadãos participem direta ou indiretamente das 
decisões e caminhos que o país deve seguir.

A Democracia participativa se manifesta, por exemplo, quando a população atua diretamente 
na tomada de decisões, fi scalização e controle dos atos públicos. Isso ocorreria, por exemplo, nas 
situações de referendo ou plebiscito, nas leis de iniciativa popular, ou na possibilidade de propor ação 
popular visando resguardar o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, 
dentre outras hipóteses.

Por sua vez, no Brasil, a democracia representativa se expressa através de eleições pautadas no 
voto direto e secreto, onde o povo escolhe candidatos e governantes que representarão seus interesses e 
ajudarão a defi nir os rumos do país. É desse jeito que são escolhidos, em geral, os membros do Poder 
Legislativo e do Poder Executivo, os quais, dentre outras funções, serão os responsáveis por editar 
normas, lidar com questões orçamentárias e tomar decisões de governo, sempre tendo a Constituição 
como parâmetro para sua atuação.

Nesse contexto, o Poder Judiciário surge como um dos guardiões da democracia, uma vez que 
é responsável por garantir que as leis e preceitos constitucionais sejam obedecidos, além de proteger 
as regras do jogo democrático, resolver confl itos e apreciar os casos de ameaça ou lesão a direito de 
qualquer cidadão, aplicando a solução justa, com base no ordenamento jurídico. Assim, ao seguir os 
procedimentos e aplicar a legislação criada pelos representantes do povo, os juízes estão cumprindo 
parte de sua função na democracia.

O texto constitucional, visando assegurar uma atuação de forma livre, independente e impar-
cial, estabeleceu algumas garantias aos juízes. Nesse sentido, o Poder Judiciário possui autonomia 
administrativa e fi nanceira e os magistrados gozam de prerrogativas como a irredutibilidade de 
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subsídios, a inamovibilidade e a vitaliciedade, fatores estes que favorecem a atuação do julgador, 
permitindo que tome decisões de acordo com o seu livre convencimento motivado e vinculado à lei. 
Assim, é possível mitigar pressões externas, vedando a aplicação de sanções arbitrárias como forma 
de pressionar o julgador.

Pois bem. É necessário destacar que a noção moderna de democracia ultrapassa a simples 
ideia de que a vontade da maioria deve sempre prevalecer. Hoje, para se confi gurar um estado 
democrático de direito, é necessário ir além dessa concepção, uma vez que é indispensável que 
seja observado também o respeito às garantias constitucionais e os direitos fundamentais de todos 
os cidadãos.

A doutrina aponta que a Constituição Federal seria o fundamento do Estado Democrático de 
Direito, tendo em vista que é um documento originado da vontade do povo e dotado de suprema-
cia. Deste modo, suas disposições vinculariam a atuação dos três poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) e dos próprios cidadãos, que devem agir tendo como referência aquilo que foi defi nido 
na Lei Maior.

Ocorre que, em algumas situações, a vontade da maior parte da população entra em choque 
com os direitos fundamentais, e é nesse aspecto que se destaca uma das principais funções do Poder 
Judiciário no Estado Democrático de Direito, que é a atuação contramajoritária para proteção das 
garantias constitucionais, já que estas seriam consideradas condições mínimas para o desenvolvimento 
digno do ser humano.

Nesse aspecto, não se pode aceitar que a vontade da maioria justifi que a opressão e a violação 
dos direitos fundamentais de uma parcela da população que se enquadre como minoria. Admitir 
esse tipo de postura signifi caria retroceder, atuar em dissonância com o ideal democrático, sendo 
conivente com condutas típicas de estados totalitários, que se utilizaram de argumentos parecidos 
para realizar perseguições e massacres históricos.

Assim, ao resguardar essas garantias constitucionais, inclusive em face dos anseios da maior 
parte da população, o Poder Judiciário está agindo, em verdade, a favor da democracia, defendendo 
a Constituição, os Direitos Humanos e os pressupostos para a manutenção do próprio Estado 
Democrático de Direito.

O atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso1, em um dos seus artigos 
afi rma, inclusive, que predomina, nos mais diversos países, a noção de que o Poder Judiciário seria 
uma espécie de “sentinela contra o risco da tirania das maiorias”, principalmente através da atuação 
das Supremas Cortes. O Ministro complementa essa visão citando que isso seria possível, pois esses 
Tribunais se pautariam pelos valores constitucionais e não pela política. Seu raciocínio seria baseado 
nas normas, fundamentando sua decisão com argumentos que possam ser compreendidos e aceitos 
por todos os envolvidos, ainda que estes defendam visões opostas. Tendo em vista que os membros 
dos tribunais não são eleitos, para que suas decisões sejam aceitas pela população, os magistrados 
devem fundamentá-las de forma racional e baseada no ordenamento jurídico.

Barroso fecha esse pensamento, expondo de forma correta que quando “não estejam em jogo 
direitos fundamentais e os pressupostos da democracia, a Corte deve ser deferente para com a 
liberdade de conformação do legislador e a razoável discricionariedade do administrador”, afi nal o 
poder emana do povo.

É necessário destacar que os direitos fundamentais são tão importantes no nosso ordenamento 
jurídico que a Lei Maior brasileira em seu Artigo 60, §4º, IV, dispõe que nem mesmo proposta de 
Emenda à Constituição poderá abolir os direitos e garantias individuais, ou seja, a Constituição 

1. BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. Revista Brasi-
leira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015 p. 23-50

Cidadã, grande marco da redemocratização do país, elevou essas garantias ao patamar de cláusula 
pétrea, por isso não podem ser extintas nem por alteração no texto constitucional.

Ora, ao analisar um caso concreto, assegurando a observância dos preceitos estabelecidos na 
Constituição, o Magistrado está resguardando a própria vontade da população que foi manifestada 
através do texto constitucional.

Inclusive, os representantes do povo, integrantes do Legislativo e do Executivo, eleitos demo-
craticamente, também devem atuar de acordo com o que foi estabelecido no texto constitucional. 
Quando os membros desses poderes praticam atos em dissonância com a Constituição, cabe ao 
Poder Judiciário julgar a validade dessa atuação, garantindo a supremacia da Lei Maior.

Os juízes estão vinculados ao ordenamento jurídico e, dessa forma, todas as suas decisões 
devem ser pautadas pela legislação infraconstitucional e pela Constituição, efetivando assim os 
desejos da população, manifestados através dos legisladores. É necessário chamar a atenção, porém, 
para o fato de que, em algumas situações, a decisão justa e coerente com o ordenamento jurídico 
não será a mais bem vista pela maioria dos cidadãos, sendo imprescindível que o Judiciário seja 
capaz de exercer, nesses casos, o papel contramajoritário.

Dessa forma, é possível concluir que uma democracia deve se fundar na harmonia entre a 
Soberania Popular e o respeito aos preceitos constitucionais, aos direitos humanos e às garantias 
fundamentais do cidadão. É nesse sentido que, como já exposto, o Poder Judiciário atua como 
um dos guardiões da democracia, resolvendo confl itos, resguardando o direito dos cidadãos e 
possibilitando que a vontade da maioria seja exercida dentro dos preceitos estabelecidos pela 
Constituição. Em termos mais simples, o Judiciário age de modo a garantir que as regras do jogo, 
emanadas do próprio povo, sejam observadas.

O Código de Ética da Magistratura reitera essa visão ao prever em seus artigos 2º e 3º que, 
na sua atuação, o Juiz deve se pautar pelo respeito à Constituição e às leis vigentes, fortalecendo 
as instituições, garantindo a realização dos valores democráticos, o fomento à dignidade da pessoa 
humana, a promoção da solidariedade e da justiça na relação entre os indivíduos.

A História vem demonstrando que os direitos fundamentais são efetivados em maior grau 
nas sociedades onde o poder é exercido pelo povo, porém é necessário assegurar que a vontade 
da maior parte da população não dê margem a posturas arbitrárias, aquilo que foi exposto como 
“tirania das maiorias”. Assim, a soberania popular deve ser exercida dentro das margens previstas 
na Lei Maior.

Estamos passando por um momento turbulento no Brasil. Tempos de crise econômica, 
política e de representatividade. É preciso ressaltar, porém, que as instituições democráticas têm 
atuado incessantemente, dentro dos procedimentos legais, na busca pela ética e moralidade na 
administração pública. Reitero que é preciso sempre defender o estado democrático e confi ar nas 
suas instituições, defendendo uma atuação independente, imparcial e pautada pela transparência 
e publicidade.

É nesse sentido que concluo minha exposição, destacando que a democracia, pautada, prin-
cipalmente, pela capacidade de debater, dialogar e respeitar o entendimento contrário, é o único 
caminho possível para solucionar os problemas enfrentados pelo país.
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DIREITO REAL DE LAJE  
FINALMENTE, A LEI!

Pablo Stolze1 e Salomão Viana2

A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, dentre várias providências, disciplinou, em defi nitivo, o 
direito real de laje, que, até então, era objeto da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016.

Cuidaremos, aqui, de passar em revista alguns dos dispositivos do Código Civil que sofreram 
alterações na sua redação ou foram inseridos no código pela nova lei3 e, ao fi nal, sempre com os 
olhos postos nesse recém-nascido direito real, faremos uma breve incursão na Lei de Registros Públi-
cos e no Código de Processo Civil, que também sofreram efeitos decorrentes do novo diploma legal.

O nosso propósito é a elaboração de uma simples resenha, precisa e objetiva, consistente em 
breves comentários, cotejando-se, quando possível e necessário, a norma anterior com a atual.

Analisemos, pois, algumas importantes novidades.

1. ART. 1.225 DO CÓDIGO CIVIL.

“Art. 1.225.  (...).
 XII - a concessão de direito real de uso; e   
XIII – a laje.”

Os direitos reais, diferentemente dos pessoais ou obrigacionais (a exemplo de um direito de 
crédito), não podem derivar, direta e exclusivamente, da manifestação volitiva das partes, uma vez 
que, dentre as suas características, destaca-se a legalidade.

E foi exatamente em respeito a essa característica que a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 
alterou o texto do art. 1.225 do Código Civil, que apresenta o rol dos direitos reais, para acrescentar, 
em seu inciso XIII, o direito sobre a laje.

Imaginemos, a título meramente ilustrativo, o sujeito que constrói um segundo andar em sua 
casa, e, em seguida, transfere o direito sobre o mesmo, mediante pagamento, para um terceiro, que 
passa a morar, com a sua família, nessa unidade autônoma.

Não se tratando, em verdade, de transferência de “propriedade" – que abrangeria, obviamente, o 
solo -, este terceiro passa a exercer direito apenas sobre o que se encontra acima da superfície superior 
da construção original, ou seja, sobre a laje.

O mesmo ocorreria se a transferência, mediante pagamento, tivesse por objeto um pavimento 
construído abaixo do piso da casa, o que é muito comum acontecer em terrenos inclinados: o terceiro 
passaria a exercer direito apenas sobre o que se encontra abaixo da superfície inferior da construção 
original. 

1. Juiz de Direito e Professor de Direito Civil.
2. Juiz Federal e Professor de Direito Processual Civil
3. O talentoso amigo e civilista FLÁVIO TARTUCE, em seu blog, passa em revista, didaticamente, as alterações 

provenientes da nova Lei: https://fl aviotartuce.jusbrasil.com.br/ noticias/477452385/resumo-das -principais-alte-
racoes-da-lei-13465-de-julho-de-2017 -impactos-para-o-direito-das-coisas
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Trata-se, portanto, de um direito real sobre coisa alheia – com amplitude considerável, mas 
que com a propriedade não se confunde -, limitado à unidade imobiliária autônoma erigida acima 
da superfície superior ou abaixo da superfície inferior de uma construção original de propriedade 
de outrem.

Com justiça, o excelente FLAVIO TARTUCE4 adverte que o tema já havia sido enfrentado, 
em doutrina, por grandes autores brasileiros, a exemplo de RODRIGO MAZZEI e RICARDO 
PEREIRA LIRA.

2. ART. 1.510A, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL.

"Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua 
construção a fi m de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída 
sobre o solo”. 

Houve, aqui, manifesto aprimoramento, em relação ao texto da Medida Provisória nº 759, de 
22 de dezembro de 2016. 

Efetivamente, do texto anterior, que não era preciso, extraía-se a defi nição do direito de laje 
como uma “possibilidade de coexistência”.

Com efeito, não se afi gura adequado conceituar um direito real como uma “possibilidade”.
Nesse sentido, com razão, já disparava uma fl echa crítica OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.:

"Especifi camente quanto ao Código Civil, o artigo 25 da MP 759, de 2016, alterou a redação do artigo 
1.225 do código, ao incluir o inciso XIII, que institui a ‘ laje’ como novo direito real. A laje é defi nida no 
novo artigo 1.510-A, de um modo extremamente atécnico. A laje é um direito real que ‘consiste na possi-
bilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma 
mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fi m de que 
terceiro edifi que unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo’. Um direito que é uma 
possibilidade! Trata-se de uma nova categoria, a qual se recomenda ao estudo nos cursos de Filosofi a"5.

Note-se, ainda, que o legislador admitiu, expressamente, que este direito poderá ser constituído 
acima ou abaixo do imóvel, denominado de “construção-base”.

Poderá, pois, haver, a constituição da laje acima da superfície superior ou abaixo da superfície 
inferior da construção-base, o que vai ao encontro da função social.

3. ART. 1.510A, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO CIVIL.

"§ 3º Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela 
usar, gozar e dispor.
§ 4º, "A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da 
laje ou a participação proporcional em áreas já edifi cadas"

O texto do § 3º permite estabelecer uma dianose diferencial entre o direito de propriedade e 
o direito real de laje.

Observe-se que, assim como se dá com a superfície – e anteriormente com a enfi teuse – o direito 
de laje é de ampla dimensão, compreendendo quase todos os poderes inerentes à propriedade, como 
usar, gozar e dispor.

4. TARTUCE, Flávio. Medida Provisória Introduz o Direito Real de Laje no Código Civil: http://professorfl aviotartuce.
blogspot.com.br/2016/12/medida-provisoria-introduz-o-direito.html 

5. RODRIGUES JR., Otávio Luiz. Um Ano Longo Demais e os seus Impactos no Direito Civil Contemporâneo, dispo-
nível no: http://www.conjur.com.br/2016-dez-26/retrospectiva-2016-ano-longo-impactos-direito-civil-contem-
poraneo acessado em 12 de julho de 2017.

Mas não poderá, o titular da laje, pretender “reivindicar” o imóvel ou exercer direito de sequela, 
eis que tais poderes emanam apenas do direito de propriedade.

Com isso, por óbvio, não se pode concluir que esteja, o titular da laje, impedido de lançar mão 
de interditos possessórios.

Outra diferença para a propriedade, especialmente na modalidade de condomínio, é que não 
há, na laje, direito projetado sobre "áreas comuns”, como jardim e quintal.

É o que se depreende do enunciado do § 4º: "A instituição do direito real de laje não implica a 
atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou participação proporcional em áreas já edifi cadas". 

Vale salientar ainda que o novo diploma não faz menção, para a caracterização da laje, aos 
requisitos “isolamento funcional e acesso independente”, como estava previsto na Medida Provisória 
nº 759, de 22 de dezembro de 2016.

Compreendemos não se exigir mais a exclusividade de acesso, pois, em inúmeros casos, mor-
mente em áreas economicamente menos desenvolvidas, a via de acesso é, comumente, compartilhada.

Todavia, o direito de laje pressupõe, em nosso sentir, em perspectiva funcional, que a unidade 
esteja isolada da construção original e das eventuais lajes sucessivas, confi gurando uma célula habi-
tacional distinta, sob pena de se caracterizar como uma mera extensão da propriedade existente. 

4. ART. 1.510A, § 6º, DO CÓDIGO CIVIL.

“§ 6º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito 
real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, respei-
tadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.” 

Aparentemente, a norma que se extrai desse texto pôs por terra a restrição prevista na Medida 
Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, que impedia “sobrelevações sucessivas”.

PABLO STOLZE, em estudo sobre o tema, já tecia considerações críticas a respeito da restrição 
então imposta:

"Além disso, dada a autonomia registral que lhe foi conferida, o § 5º da MP admitiu ainda a alienação 
da laje: ‘as unidades autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser alienadas e gravadas livre-
mente por seus titulares, não podendo o adquirente instituir sobrelevações sucessivas, observadas as posturas 
previstas em legislação local’.
Um ponto, aqui, nos despertou atenção.
Temos certa dúvida quanto ao alcance e constitucionalidade deste dispositivo, na perspectiva do princípio da 
função social, no que tange à vedação de extensões ou lajes sucessivas. 
Uma vez que o legislador cuidou de conceder dignidade legal ao direito sobre a laje, desde que as limitações 
administrativas e o Plano Diretor sejam respeitados, sobrelevações sucessivas, regularmente edifi cadas, me-
receriam, talvez, o amparo da norma.
Fica o convite à refl exão”6.

Com isso, serão legitimadas inúmeras situações, existentes nas cidades brasileiras, em que lajes 
sucessivas foram edifi cadas ao longo do tempo, umas sobre as outras.

Andou bem, aqui, o legislador.

5. ART. 1.510C DO CÓDIGO CIVIL.

"Art. 1.510-C. Sem prejuízo, no que couber, das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fi ns do 
direto real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e 

6. STOLZE, Pablo. Direito real de laje: primeiras impressões. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, 
ano 22, n. 4936, 5 jan. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/54931>. Acesso em: 12 jul. 2017.
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ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção-base e o 
titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato: 
§ 1º São partes que servem a todo o edifício: 
I – os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do 
prédio; 
II – o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje; 
III – as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações e 
semelhantes que sirvam a todo o edifício; e 
IV – em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. 
§ 2º É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na 
construção na forma do parágrafo único do art. 249 deste Código".

Não havia dispositivo semelhante na Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016.
Em verdade, posto a laje não se confunda com o regime de condomínio, certas normas, de 

fato, lhe são aplicáveis, na medida em que o concedente e o benefi ciário compartilharão uma mesma 
estrutura física básica.

Note-se que o texto normativo faz referência ao “contrato”, que de fato, deve ser o fato cons-
titutivo mais comum da laje.

Mas nada impede que o direito seja adquirido por meio da usucapião, como anotou PABLO 
STOLZE:

"Por fi m, interessante serão os refl exos do novo regramento no Direito de Família, na medida em que não 
é incomum o titular da construção original ceder a unidade sobrelevada a um parente, que passa a exercer 
direito sobre a unidade autônoma.
Dependendo da circunstância, poderá, até mesmo, operar-se a aquisição do direito real de laje por usuca-
pião, observados os requisitos legais da prescrição aquisitiva.
E mesmo que a cessão seja gratuita, a título de comodato, se o cessionário passa a se comportar como titular 
exclusivo da laje, alterando o seu ‘animus’ e a própria natureza da posse precária até então exercida, poderá, 
em nosso sentir, consolidar o seu direto sobre a construção sobrelevada (direito real de laje), mediante usu-
capião, contando-se o prazo de prescrição a partir do momento em que deixa de se comportar como simples 
comodatário, por aplicação da regra da ' interversio possessionis’7."

Nessa linha, caso o contrato seja omisso quanto à proporção da despesa ou, como dito, o direito 
real haja se constituído por usucapião, caberá ao juiz, não havendo composição extrajudicial, fi xar 
o valor a ser pago por cada um dos sujeitos.

Finalmente, no que toca ao art. 249 do Código Civil, mencionado no § 2º supra, escrevem 
PABLO STOLZE e RODOLFO PAMPLONA FILHO:

"Atento a isso, o Código Civil admite a possibilidade de o fato ser executado por terceiro, havendo recusa ou 
mora do devedor, nos termos do seu art. 249:
'Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 
devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar 
ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido'.
Comentando esse dispositivo, concernente às obrigações fungíveis, SILVIO VENOSA pontifi ca:
'É interessante notar que, no parágrafo único, a novel lei introduz a possibilidade de procedimento de justiça 
de mão própria, no que andou muito bem. Imagine-se a hipótese de contratação de empresa para fazer a 
laje de concreto de um prédio, procedimento que requer tempo e época precisos. Caracterizada a recusa e a 
mora, bem como a urgência, aguardar uma decisão judicial, ainda que liminar, no caso concreto, poderá 
causar prejuízo de difícil reparação'.

7. STOLZE, Pablo, texto citado.

Assim, poderá o credor, independentemente de autorização judicial, contratar terceiro para executar a 
tarefa, pleiteando, depois, a devida indenização, o que, se já era possível ser admitido no sistema anterior 
por construção doutrinária, agora se torna norma expressa”8.

6. ART. 176 DA LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 LEI DE REGISTROS 
PÚBLICOS  LRP.

“Art. 176. (…)
§ 9º A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro 
de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção-base e nas matrículas de lajes 
anteriores, com remissão recíproca.” (NR)

Quanto à referência a matrícula, contida no texto do § 9º, vimos, linhas acima, que, de acordo 
com o enunciado do § 3º do art. 1.510-A, do Código Civil, deverá ser aberta uma matrícula própria 
para o direito real de laje.

A matrícula, em linhas gerais, consiste no primeiro número de registro do imóvel, a sua “nume-
ração de registro original”.

Cada nova alienação receberá, por sua vez, novo número de registro, mantendo-se a matrícula 
original.

Já no que toca à alusão a averbação, lembra CARLOS ROBERTO GONÇALVES, "é qualquer 
anotação feita à margem de um registro, para indicar as alterações ocorridas no imóvel, seja quanto a sua 
situação física (edifi cação de uma casa, mudança de nome de rua) seja quanto à situação jurídica do seu 
proprietário (mudança de solteiro para casado, p. ex.)”9.

Nessa linha, o novo § 9º do art. 176 da LRP está em perfeita consonância com o sistema do 
Código Civil, explicitando, inclusive, a necessidade "da averbação desse fato na matrícula da constru-
ção-base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca”, previsão que não estava contida 
na Medida Provisória anteriormente em vigor.

7. ART. 799 DO CPC.

“Art. 799 (…)
X – requerer a intimação do titular da construção-base, além, se for o caso, do titular de lajes anteriores, 
quando a penhora recair sobre o direito real de laje. 
XI – requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base.” (NR) 

No que se refere ao impactos da disciplina do direito real de laje no âmbito processual, houve, 
infelizmente, inexplicável falha na atuação legislativa.

Com efeito, ao constatar que as alterações no texto do CPC se limitaram ao enunciado do art. 
799, o intérprete pode ter a equivocada impressão de que a mudança teria se restringido ao acréscimo 
de mais duas situações em que há necessidade de intimação de terceiros a respeito da ocorrência da 
penhora.

Sucede que o art. 799 do CPC integra, em verdade, um conjunto de dispositivos do qual se 
extrai um signifi cativo complexo de normas voltadas para a proteção dos interesses de terceiros. 
Esse conjunto é integrado também pelos arts. 804 e 889 do próprio CPC e os elencos de terceiros 
constantes em tais dispositivos, malgrado amplo, não é exaustivo.

8. GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO. Manual de Direito Civil. São Paulo: Saraiva. 20-17, pág. 236.
9. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito das Coisas – Vol. 5. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 

2016, pág. 309.
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Por meio do complexo normativo extraível dos mencionados dispositivos estabelece-se um qua-
dro de cuidados a serem adotados quando a penhora recai sobre bens que, de algum modo, sofrem 
refl exos de uma eventual relação jurídica mantida entre um terceiro e o executado.

Assim, por exemplo, se a penhora recair sobre um bem gravado por hipoteca, o credor hipotecá-
rio deve ser intimado da penhora (CPC, art. 799, I) e cientifi cado, com pelo menos cinco dias úteis 
de antecedência, a respeito da data marcada para início do leilão (CPC, art. 889, V), caso contrário 
o ato de alienação será inefi caz em relação a ele (CPC, art. 804, caput).

Situação similar ocorre com todos os terceiros mencionados nos três dispositivos, o que con-
duz o intérprete à clara – e correta – conclusão de que o mesmo elenco de terceiros que devem ser 
intimados da ocorrência da penhora (CPC, art. 799), também deve ser cientifi cado a respeito da 
data designada para início do leilão (CPC, art. 889) e goza da proteção da norma segundo a qual, 
havendo alienação do bem sem que os mencionados atos de comunicação tenham sido praticados, 
a alienação será, quanto ao terceiro, inefi caz.

É por isso que falhou o legislador: os acréscimos feitos no texto do art. 799 deveriam também 
ser realizados nos enunciados dos arts. 804 e 889. Não o foram, porém, o que é lamentável.

À vista do equívoco cometido, deve o intérprete, portanto, fi car atento e, sempre que se deparar 
com situações fáticas decorrentes da existência de relação jurídica de direito material entre o executado 
e terceiro, com algum tipo de refl exo, mesmo indireto, sobre o bem penhorado, lembrar-se de que os 
elencos mencionados nos arts. 799, 804 e 889, além de não serem exaustivos, comunicam-se entre si.

Diante de todo o exposto, não se pode negar que, comparativamente com o que constava na 
Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, a nova Lei nº 13.465, de 11 de julho de 
2017, promoveu evidente aperfeiçoamento na disciplina do direito real de laje, embora o legislador, 
especialmente no âmbito processual, houvesse perdido a oportunidade de tornar o nosso sistema 
mais preciso e equilibrado.
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CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE 
DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NOS CONTRATOS 

DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Fábio Brito da Rocha Miranda1

1. INTRODUÇÃO

O mercado imobiliário brasileiro experimentou forte crescimento na última década, com 
destaque para o lançamento de novos empreendimentos nos principais centros urbanos do país. 
Contudo, o aquecimento do setor foi acompanhado por frequentes atrasos na entrega das unidades 
adquiridas “na planta”, fato que acarretou signifi cativo aumento do número de demandas judiciais 
voltadas à aplicação das sanções legais aos incorporadores em mora.

Dentre as questões mais suscitadas pelos adquirentes, no bojo dessas demandas, fi gura a abu-
sividade da chamada cláusula de tolerância, que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de 
entrega da unidade imobiliária, normalmente pelo período de até 180 dias, sem nenhuma sanção 
ao incorporador.

A discussão é relevante, afi nal, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito (art. 51, caput, do 
CDC), de maneira que, sagrando-se vencedora a tese suscitadas pelos adquirentes, o descumprimento 
do prazo estipulado no contrato para a entrega da unidade imobiliária será sufi ciente para constituir 
em mora o incorporador, sujeitando-o à responsabilidade civil e até mesmo penal, ainda que fatores 
externos como fortes chuvas, greves e escassez de material de construção hajam comprometido o 
cronograma previsto na data do lançamento. 

Nesse contexto, o objetivo do artigo é a apresentação de critérios que auxiliem o aplicador do 
direito na tarefa de identifi car a eventual abusividade da cláusula de tolerância, partindo do pressu-
posto de que tal análise não prescinde do exame das circunstâncias do caso concreto, o que exclui 
conclusões apriorísticas sobre o tema. 

2. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

De acordo com o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 4.591/1964, a incorporação imobiliária 
é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação de edifi cações 
ou conjunto de edifi cações compostas de unidades autônomas. 

Ao discorrer sobre o dispositivo, Orlando Gomes registrou que o contrato de incorporação é 
uma unidade complexa que abrange distintos atos jurídicos, os quais podem ser objetos de contratos 
diversos, reunidos em um único instrumento: compra e venda ou promessa de venda de coisa 

1. Assessor de Desembargador e Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Estácio de Sá. 
Aprovado nos concursos públicos para provimento dos cargos de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado 
de Sergipe e Procurador do Município do Salvador.

3130



REVISTA BAHIA FORENSE

32 33

REVISTA BAHIA FORENSE

comum e de coisa privativa, construção de edifício ou de um conjunto de edifi cações e instituição 
de condomínio especial2.

Cuida-se, pois, de negócio jurídico imobiliário que versa sobre coisa futura, ou melhor, 
sobre unidade imobiliária a ser construída para entrega futura, em prazo certo, o qual deverá ser 
discriminado no contrato, por força do art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964.

A existência de um prazo certo para a entrega das obras constitui um dos temas mais sensíveis 
aos incorporadores, levando em consideração que o atraso poderá acarretar graves consequências, 
reduzindo a margem de lucro dos empreendimentos.

Conforme o art. 43, V, da Lei nº 4.591/1964, o retardamento excessivo das obras ou a para-
lisação por mais de 30 dias podem levar à destituição do incorporador pela maioria absoluta dos 
adquirentes, aos quais é facultado dar prosseguimento à obra, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e até mesmo penal daquele, considerando que a conduta é tipifi cada como contravenção, 
punível com multa de 5 a 20 vezes o valor do salário mínimo, nos termos do art. 66, VI, do 
diploma legal referido.

Além disso, por confi gurar inadimplemento do contrato pelo incorporador, o atraso na 
entrega da unidade imobiliária autônoma gera, para cada adquirente, a possibilidade de pleitear 
judicialmente a resolução do negócio ou o cumprimento forçado da obrigação, cabendo, em 
qualquer caso, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475, do Código Civil.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fi rmou-se o entendimento no sentido de que 
o atraso injustifi cado na entrega do imóvel é sufi ciente para a condenação do incorporador 
ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor que adquirente 
poderia auferir com o aluguel do bem no período de mora, não sendo raros, ainda, os julgados 
que reconhecem a existência de lesão extrapatrimonial, considerando a relevância do direito 
fundamental à moradia.

Nesse contexto, com a fi nalidade de evitar a caracterização da mora, os incorporadores 
passaram a inserir nos contratos, em cláusula própria, a possibilidade de prorrogação do prazo de 
entrega da unidade, sem qualquer sanção, pelo período de até 60, 90, 120 ou mesmo 180 dias, 
sendo este o mais comum. 

Embora o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964, mencione a possibilidade de eventual prorro-
gação do prazo de entrega das obras, de acordo com as condições e formas previstas no contrato, 
não há disciplina legal para a prática em questão, tratando-se, simplesmente, de um costume 
do mercado imobiliário, tão amplamente difundido que passou a ser considerado “praxe” nos 
contratos de incorporação.

No ano de 2012, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados 
aprovou o Substitutivo ao PL 178/2011, que acrescenta o art. 48-A à Lei nº 4.591/1964, com 
o objetivo de disciplinar a utilização da cláusula de tolerância, mas, desde então, o projeto 
encontra-se paralisado.

Na falta de uma denominação legal, cunhou-se a expressão cláusula de tolerância, em clara 
referência ao período de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, no qual o adquirente deve 
“tolerar” o atraso no cumprimento da obrigação assumida pelo incorporador, sem qualquer con-
trapartida, sendo oportuno esclarecer que o prazo de tolerância não se confunde com o prazo ou 
período de carência, expressões utilizadas pela Lei nº 4.591/1964 para designar o espaço de tempo 
em que o incorporador pode desistir do empreendimento (art. 34). 

Para justifi car a inserção da cláusula de tolerância em seus contratos, os incorporadores 
afi rmam que não é possível estabelecer, com inteira precisão, a data de entrega das unidades 

2. GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 555-556.

imobiliárias adquiridas “na planta” em razão da complexidade inerente ao empreendimento 
e de adversidades que escapam ao seu controle, comprometendo o cronograma previsto no 
lançamento. 

São comuns, nesse sentido, as referências a fatores climáticos como o excesso de chuvas; à 
burocracia e à morosidade dos órgãos públicos responsáveis pela prática de atos administrativos 
indispensáveis à entrega das unidades, como a expedição do habite-se; à ocorrência de greves de 
trabalhadores da construção civil ou mesmo de servidores públicos; e à necessidade de readequação 
do projeto diante de circunstâncias como problemas no terreno. 

Alega-se, ainda, que o próprio aquecimento do mercado imobiliário, com recordes de novos 
lançamentos, acarretou escassez de mão de obra qualifi cada e de equipamentos, além de matérias-
-primas e material de construção3.

3. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO

Nos contratos de incorporação, verifi ca-se, em regra, grande desequilíbrio entre o incorpo-
rador e os adquirentes das unidades imobiliárias autônomas. Embora não se rejeite a existência 
de situações excepcionais, a experiência mostra que o incorporador ordinariamente ocupa posição 
de superioridade na relação contratual em razão de diversos fatores, que podem ou não coexistir, 
como poderio econômico, monopólio ou predominância em determinado segmento do mercado 
imobiliário, conhecimentos técnicos e científi cos etc.

A desigualdade entre as partes pode ser verifi cada antes mesmo da celebração do negócio, 
afi nal, tratando-se de um contrato de adesão, as cláusulas são apresentadas em bloco ao interes-
sado na aquisição do imóvel, sem que este possa discuti-las ou modifi cá-las, restringindo-se a sua 
liberdade à opção entre contratar ou não contratar.

Sensível a essas circunstâncias, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, há mais de duas 
décadas, pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos imo-
biliários realizados sob o regime de incorporação, o que viabiliza a invalidação de cláusulas con-
sideradas abusivas, relativizando-se o princípio da força obrigatória dos contratos em nome da 
justiça contratual4.

O Código de Defesa do Consumidor não conceitua cláusula abusiva, limitando-se a afi rmar 
que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que apresentem determinadas características, previstas em rol exemplifi cativo (art. 51, 
caput). Com base nessas hipóteses legais, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves 
concluem que as cláusulas abusivas são consideradas ilícitas pela presença de um abuso de direito 
contratual5.

Sobre o tema, Cláudia Lima Marques assevera que a abusividade da cláusula contratual é o 
desequilíbrio de direitos e obrigações entre as partes, a unilateralidade excessiva, a previsão que 
frustra a realização do objetivo contratual e os interesses básicos das partes, a autorização de atuação 

3. FERREIRA, Romário. Antes tido como praxe, prazo de tolerância de 180 dias para entrega dos imóveis passa a ser 
abusivo no entendimento de alguns tribunais: entenda a questão e veja como evitar questionamentos na Justiça. 
Revista Construção Mercado, n.154, maio/2014. Disponível em: <http://construcaomercado.pini.com.br/nego-
ciosincorporacaoconstrucao/154/artigo3111571.aspx>. Acesso em: 27/03/2017.

4. No julgamento do REsp. 80.036/SP pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12 de fevereiro de 
1996, o Relator, Ministro Ruy Rosado de Aguiar, esclareceu que, embora o contrato de incorporação seja regido 
pela Lei nº 4.591/1964, também sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que intro-
duziu no sistema civil princípios gerais que realçam a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio 
da boa-fé objetiva.

5. TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor: direito material e 
processual. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 334.
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futura contrária à boa-fé, arbitrária ou lesionária, e a autorização de abuso no exercício da posição 
contratual preponderante6. 

Partindo de tais premissas, Luiz Antonio Scavone Junior invoca o princípio da boa-fé objetiva e 
o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para sustentar que a cláusula de tolerância coloca 
o consumidor em desvantagem exagerada, tratando-se, portanto, de cláusula nula de pleno direito7. 

Para o autor, fenômenos capazes de comprometer o andamento das obras, como chuvas, 
greves e escassez de insumos, não podem ser considerados imprevisíveis porque fazem parte do 
risco do negócio, devendo ser levados em consideração no prazo estipulado para a entrega das uni-
dades autônomas. Ademais, pondera que o adquirente também está sujeito a uma série de eventos 
como a perda do emprego, doença, morte de parentes, roubo etc. e não terá nenhuma carência no 
cumprimento da obrigação de pagar o que deve, sob pena de sofrer as implacáveis consequências 
impostas pelo incorporador, como multas, juros, correção monetária, ações de resolução e alienação 
extrajudicial do imóvel.

Dessa maneira, conclui que, em razão do princípio da igualdade e do art. 6º, VI, do Código 
de Defesa do Consumidor, que consagra o princípio da reparação integral dos danos causados ao 
consumidor, não deve ser admitida a validade de nenhuma carência (leia-se, tolerância) imposta 
no contrato, podendo o adquirente suspender o pagamento das parcelas eventualmente devidas no 
período de atraso, valendo-se da exceção do contrato não cumprido, além de pleitear indenização 
por danos morais e materiais.

Seguindo a mesma orientação, Marcelo Veiga Franco aponta que os contratos fi rmados entre 
consumidores e incorporadores, via de regra, preveem, de forma expressa e destacada, uma data certa 
para a entrega da unidade imobiliária, de sorte que a previsão da cláusula de tolerância – frequente-
mente inserida de forma a difi cultar a sua identifi cação – viola a transparência e a boa-fé negocial, 
direitos básicos do consumidor defi nidos no art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, 
como também frustra a expectativa de pleno exercício do direito constitucional à moradia, previsto 
no art. 6º, da Constituição Federal8.

Em interessante estudo sobre o tema, Leandro Marmo Carneiro Costa acrescenta novos argu-
mentos à discussão, ao sustentar a nulidade da cláusula de tolerância por violação ao direito do 
consumidor a informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), em diversos momentos da 
formação do contrato9.

Como alerta o autor, os anúncios publicitários promovidos pelos incorporadores informam a 
data prevista para a conclusão e entrega da obra, mas não fazem nenhuma ressalva sobre a existência 
de um prazo de tolerância, omitindo, assim, informação essencial sobre o produto, com o intuito 
de induzir o adquirente a erro, em clara violação ao art. 31, do Código de Defesa do Consumidor, 
caracterizando-se a publicidade enganosa. 

Considerando que a omissão se faz presente, ainda, no momento da apresentação do empre-
endimento ao potencial adquirente, normalmente por um corretor de imóveis, o autor assevera que 
a cláusula de tolerância é nula, ou simplesmente inefi caz, nos termos do art. 30 c/c arts. 18, 20, 22, 
31, 33, 35, 46, 47, 48 e 51, XV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

6.  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contra-
tuais. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 162.

7. SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. 9. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 400-401.

8. FRANCO, Marcelo Veiga. Abusividade da Cláusula de Tolerância nos Contratos Imobiliários. Jornal Estado de 
Minas, Belo Horizonte, 05 de novembro de 2012, Caderno Direito & Justiça. Disponível em: <http://www.fran-
cofaria.com/?p=430>. Acesso em 27/03/2017.

9. COSTA, Leonardo Marmo Carneiro. Da nulidade da cláusula de tolerância na entrega do imóvel em construção, 
sob o aspecto da violação do direito à informação. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 
4613, 17 fev. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/46435>. Acesso em: 18 abr. 2017.

Prosseguindo na análise, o autor defende a possibilidade de identifi cação da nulidade/inefi cá-
cia da cláusula de tolerância com base na forma como é redigida e inserida no contrato de adesão, 
ressaltando a usual ausência de destaque para cláusula de tolerância, em ofensa ao § 4° do art. 54 do 
Código de Defesa do Consumidor. 

Por fi m, salienta que a cláusula atinente ao prazo de entrega do imóvel e a cláusula de tolerância 
são normalmente redigidas em partes distintas do contrato, circunstância que revela profunda má-fé e 
atrai a incidência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o qual os contratos 
que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se os respectivos instrumentos 
forem redigidos de modo a difi cultar a compreensão de seu sentido e alcance.

4. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL

Diante da falta de disciplina legal e das dimensões continentais do país, a multiplicação de 
demandas voltadas à invalidação da cláusula de tolerância gerou intensa divergência jurisprudencial, 
capaz de causar grave insegurança jurídica no mercado imobiliário, prejudicial a consumidores e 
incorporadores.

Ao longo dos anos, o Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário responsável pela 
uniformização da interpretação da lei federal, foi provocado, em diversas ocasiões, a decidir sobre 
a abusividade da cláusula de tolerância, mas se absteve de fazê-lo sob o argumento de que a tarefa 
exigiria o revolvimento do arcabouço fático probatório, inviável na instância especial, em razão das 
Súmulas 5 e 7, que obstam a interposição de recurso especial para a simples interpretação de cláusula 
contratual ou o simples reexame de prova.

A situação modifi cou-se apenas em 12 de novembro de 2017, como será visto adiante. Nesse 
ínterim, diante do silêncio do Superior Tribunal de Justiça, a missão de pacifi car a controvérsia coube 
aos tribunais de justiça. 

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, travou-se uma das mais profícuas 
discussões a respeito do tema, sendo possível verifi car, até o ano de 2015, a existência de forte corrente 
jurisprudencial favorável aos argumentos dos adquirentes. 

Esse entendimento, todavia, não prevaleceu no Tribunal Bandeirante. Em fevereiro de 2016, a 
Corte aprovou a Súmula nº 164, segundo a qual é válido o prazo de tolerância não superior a 180 
dias, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.

O mesmo caminho foi trilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, no 
dia 31 de outubro de 2016, aprovou o enunciado nº 350, segundo o qual, “nos contratos de pro-
messa de compra e venda decorrentes de incorporação imobiliária, é válida a cláusula de tolerância 
de prorrogação de 180 dias para a entrega do imóvel, pactuada expressamente pelas partes”.

Em verdade, antes mesmo dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro, o Tribunal de 
Justiça de Sergipe já havia fi rmado posicionamento pela validade da cláusula, haja vista a aprovação, 
em 16 de setembro de 2015, da Súmula nº 12, cuja parte inicial prevê que “é devido o dano moral 
quando houver atraso na entrega de imóvel superior ao prazo de tolerância previsto no contrato”.

No atual panorama, verifi ca-se a predominância dessa orientação também nos Tribunais de 
Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará e Amazonas, bem como no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios.

Finalmente, após longo período de silêncio, em sessão realizada no dia 12 de novembro 
de 2017, a Terceira Turma do Superior de Justiça enfrentou a questão, ao julgar o REsp nº 
1.582.318/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ocasião em que se posicio-
nou pela validade da cláusula de tolerância, fi liando-se, portanto, à orientação majoritária dos 
tribunais de justiça.
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Em seu voto, o Relator registrou a necessidade de respeito ao cronograma de execução da 
obra e corroborou a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nos negócios 
imobiliários. Entretanto, concluiu que não há como ser reputada abusiva a cláusula de tolerância, 
comumente inserida nos contratos de incorporação, diante da complexidade do negócio e da 
existência de diversos fatores de imprevisibilidade que podem afetar negativamente a construção, 
onerando excessivamente os seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, 
falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 

Nesse sentido, ressaltou a existência de amparo legal à cláusula de tolerância, considerando 
o disposto no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964, e asseverou que a prática não constitui abuso 
de direito, previsto no art. 187, do Código Civil.

Em seguida, ponderou que a cláusula de tolerância não coloca o consumidor em desvantagem 
exagerada e nem compromete o princípio da equivalência das prestações, por se tratar de prática 
consolidada há décadas no mercado, destinada a amenizar o risco da atividade, o que concorre 
para a diminuição do preço fi nal do imóvel, benefi ciando o próprio consumidor. 

Por outro lado, o Ministro Relator alertou para a necessidade de limitação do prazo de 
tolerância a, no máximo, 180 dias, por analogia aos arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964, e 
12, da Lei nº 4.864/1965, bem como ao art. 18, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sob 
pena de responsabilidade do incorporador pelos dias excedentes de atraso. 

Ao fi nal do voto, fez interessante ressalva no sentido de que o incorporador deve respeitar o 
dever de informação e os demais princípios da legislação consumerista, o que impõe a obrigação 
de cientifi car claramente o consumidor, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, sobre a 
possibilidade de prorrogação do prazo para a entrega da unidade imobiliária, e, ainda, a obrigação 
de notifi cá-lo acerca do uso da cláusula juntamente com a sua justifi cação. 

Com o alinhamento da Terceira Turma do Superior de Justiça à orientação majoritária dos 
tribunais de justiça, é possível afi rmar, com tranquilidade, que a jurisprudência dominante no 
país considera válida a utilização da cláusula de tolerância nos contratos de incorporação, o que, 
todavia, não encerra as discussões sobre o tema, afi nal, a própria jurisprudência admite a possi-
bilidade de reconhecimento da abusividade em alguns casos, como, por exemplo, na hipótese de 
estipulação de prazo superior a 180 dias.

Aliás, mesmo após o julgamento do REsp nº 1.582.318/RJ, ainda é possível vislumbrar, 
no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, decisões colegiadas no sentido de manter as 
conclusões do tribunais de origem pela abusividade da cláusula de tolerância, sob o fundamento 
de que o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do 
contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7, 
do STJ).

5. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA

Como preleciona Cláudia Lima Marques, a identifi cação da abusividade de uma cláusula é 
tarefa do intérprete, do aplicador do direito, e depende do exame da relação jurídica e do contrato 
que vincula o consumidor e o fornecedor. Assim, mesmo nos contratos “massifi cados”, somente a 
análise atenta das circunstâncias de caso concreto poderá revelar se houve, de fato, abuso por parte 
do fornecedor10. 

Ainda de acordo com a autora, a atividade do intérprete deve se concentrar na visão dinâmica 
e total dos contratos. Nesse contexto, invocando Diretiva da Comunidade Europeia, afi rma que a 
abusividade deve ser observada “não na leitura isolada da cláusula, mas na leitura do todo do contrato, 

10. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contra-
tuais. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 162-163.

na função da cláusula no contrato como está redigido, na repercussão da cláusula naquela espécie de 
contrato”, afi nal, cada negócio jurídico tem objetivos, fi nalidades e características diferentes.

A experiência demonstra que, em muitos casos, a aplicação da cláusula de tolerância é realmente 
abusiva, tendo em vista a adoção de certos comportamentos pelos incorporadores, já examinados, 
que resultam em fl agrantes violações aos direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consu-
midor. Não é possível, contudo, estabelecer uma vedação abstrata à cláusula de tolerância, pautada 
na presunção de que todos os contratos de incorporação são redigidos da mesma forma e, pior, na 
presunção de que todos os incorporadores adotam as mesmas práticas atentatórias à boa-fé.

Embora a cláusula de tolerância não possua disciplina legal, não se pode ignorar a força nor-
mativa dos costumes adotados no mercado imobiliário e o fato de que  a própria Lei nº 4.591/1964, 
em seu art. 48, § 2º, dispõe que “do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as con-
dições e formas de sua eventual prorrogação”. Aliás, uma vedação absoluta à inserção da cláusula 
de tolerância nos contratos de incorporação teria o potencial de gerar efeitos danosos aos próprios 
consumidores, pois, com o objetivo de evitar as consequências da mora, os incorporadores passariam 
simplesmente a prever prazos maiores para a entrega da unidade em seus contratos, embutindo os 
custos no preço do imóvel.

Por outro lado, também não é possível afi rmar, a priori, que a cláusula de tolerância será sempre 
válida, afi nal, a decisão sobre a abusividade de uma cláusula contratual é tarefa do aplicador do direito 
e não prescinde da análise das circunstâncias do caso concreto.

Ao tratar sobre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal estipula que o 
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII), ao passo que o Código 
de Defesa do Consumidor assegura o direito básico à proteção contra práticas e cláusulas abusivas 
(art. 6º, IV), cabendo ao intérprete a missão de dar efetividade a tais previsões normativas. Não 
parecem acertadas, portanto, as decisões judiciais que refutam os pleitos de invalidação da cláusula 
de tolerância sem a mínima análise do contrato e das circunstâncias do negócio, com base em afi r-
mações genéricas a respeito dos costumes consagrados no mercado imobiliário ou mediante simples 
referências a julgados anteriores.

Nesse contexto, diante da necessidade de exame das circunstâncias do caso concreto pelo apli-
cador do direito, evidencia-se a utilidade de critérios capazes de auxiliá-lo na tarefa de identifi car a 
eventual abusividade da cláusula de tolerância.

Além de facilitar a constatação de eventuais abusos, a existência de critérios contribui para a 
conscientização do consumidor acerca de seus direitos e, ao mesmo tempo, para orientar a adoção de 
boas práticas pelos incorporadores, contribuindo para a tão necessária segurança jurídica no mercado 
imobiliário, sendo oportuno lembrar que a redução dos riscos do negócio tem o potencial de infl uir 
sobre o custo da obra e, consequentemente, sobre o preço cobrado aos adquirentes.

Com base em tais considerações, propõe-se, sem a pretensão de esgotar o tema, alguns critérios 
de identifi cação, formulados com base nas críticas doutrinárias e na jurisprudência dos tribunais, 
examinadas nos tópicos anteriores.

O primeiro critério, por ordem de precedência lógica, diz respeito à oferta da unidade imobili-
ária. Na esteira do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o 
direito básico à informação, o art. 31, do mesmo diploma legal, consagra os princípios da informação 
e da transparência, ao dispor que a oferta de produtos e serviços deve assegurar informações corretas, 
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre todos os seus dados e características, como 
qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros, bem 
como sobre os riscos à saúde e segurança.

Diante de tais previsões legais, conclui-se que, ao ofertar as unidades imobiliárias, sempre que 
o incorporador fi zer referência ao prazo de entrega do empreendimento, deve alertar, de forma cor-
reta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa, sobre a possibilidade de prorrogação da data 
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prevista para a entrega da unidade, o que vale para todas as formas de publicidade, veiculadas por 
qualquer meio de comunicação, como anúncios em rádio, televisão, internet, “outdoor”, folhetos e 
também no “stand” de venda. 

Ao adquirir um bem imóvel “na planta”, seja ele residencial ou não, o consumidor faz planos 
referentes a sua vida profi ssional ou familiar, os quais podem ser frustrados com a descoberta, após 
a celebração do contrato, de que o prazo de entrega do bem não era, de fato, aquele anunciado pelo 
incorporador. Assim, a informação adequada sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega 
é essencial, na medida em que pode levar o consumidor a não celebrar o negócio. 

A omissão do dever de informar sobre a possibilidade de prorrogação é capaz de induzir o 
consumidor a erro, em fl agrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, podendo caracterizar 
publicidade enganosa (art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC) e até mesmo crime (art. 66, do CDC). Por 
consequência, considerando o direito básico à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento de produtos e serviços (art. 6º, IV, do CDC), a cláusula de tolerância será nula de 
pleno direito, nos termos do 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, por estar em desacordo 
com o sistema de proteção.

Em seguida, passa-se à análise de critérios referentes ao próprio instrumento contratual. Nessa 
senda, o primeiro e mais importante ponto a ser observado é a existência de cláusula escrita, que 
disponha sobre a prorrogação de forma expressa, clara e inteligível, em respeito ao direito básico à 
informação adequada (art. 6º, III, do CDC), como, aliás, já exigem os tribunais de justiça e, mais 
recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de cláusula limitadora de direito do consumidor, inserida em contrato de adesão, 
exige-se, além do emprego de termos claros, que a cláusula seja redigida com caracteres ostensivos 
e legíveis, com fonte não inferior a doze, e, ainda, que haja algum elemento de destaque ou realce, 
permitindo a sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor, em atenção aos §§ 3º e 4º do art. 
54 do Código de Defesa do Consumidor. Para o atendimento a essa exigência, os termos da cláusula 
de tolerância podem, por exemplo, ser sublinhados ou negritados.

Mas não é só. Levando em consideração que os contratos referentes a relações de consumo não 
obrigarão os consumidores se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a difi cultar a com-
preensão de seu sentido ou alcance (art. 46, do CDC), a cláusula de tolerância deve constar logo após 
a cláusula referente ao prazo de entrega da obra, evitando-se, assim, a prática de dispor sobre a data 
de entrega da unidade nas primeiras páginas do contrato, prevendo-se o prazo de tolerância somente 
muitas páginas depois, entre dezenas de outras cláusulas de menor importância para o consumidor. 

Verifi cando o aplicador do direito a inobservância a essas exigências, estará caracterizada a 
abusividade da cláusula de tolerância, por incompatibilidade com a boa-fé, a equidade e o próprio 
sistema de proteção ao consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC).

Mas, afi nal, qual deverá ser a extensão do prazo de tolerância? 
Como visto, a cláusula de tolerância é um costume consagrado no mercado imobiliário, verda-

deira “praxe” nos contratos de incorporação, sendo este um dos principais fundamentos utilizados 
pelos tribunais para julgá-la válida. Logo, por questão de coerência, em respeito aos próprios usos e 
costumes que justifi cam a sua existência, a cláusula que autorize a prorrogação do prazo de entrega 
da unidade imobiliária adquirida “na planta” por mais de 180 dias poderá ser considerada abusiva, a 
depender das circunstâncias do caso concreto, se impossibilitar ou atenuar, de forma injustifi cada, a 
responsabilidade do fornecedor pelo atraso na entrega do bem, implicando renúncia ou disposição 
do direito a indenização devida no período de mora (art. 51, I, do CDC), ou, ainda, se colocar o 
consumidor em desvantagem exagerada, importando em restrição a direitos e obrigações fundamentais 
inerentes à natureza do contrato, de modo a ameaçar o equilíbrio contratual, em ofensa aos princípios 
do sistema consumerista (art. 51, IV, e § 1º, I e II, do CDC).

Pelos mesmos fundamentos, a cláusula que autorize nova prorrogação do prazo de entrega, 
mesmo após o encerramento do prazo previsto na cláusula de tolerância, poderá, conforme as 
particularidades do caso, ser considerada abusiva, na forma do art. 39, XII, do Código de Defesa 
do Consumidor, de acordo com o qual é vedado ao fornecedor deixar de estipular prazo para o 
cumprimento de sua obrigação.

Vale lembrar que a necessidade de limitação do prazo de tolerância a, no máximo, 180 dias, 
foi reconhecida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nos arts. 33 
e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964, no art. 12, da Lei nº 4.864/1965, e no art. 18, § 2º, do Código 
de Defesa do Consumidor, no recente julgamento do REsp nº 1.582.318/RJ.

Após o exame de critérios referentes à oferta e ao instrumento contratual, passa-se à fase de 
execução do contrato. Nesse momento, parece inquestionável que o incorporador tem o dever não 
só de comunicar aos adquirentes, previamente e por escrito, sobre a necessidade de aplicação da 
cláusula de tolerância como também de justifi cá-la, informando sobre as causas que inviabilizarão 
a entrega do imóvel na data acordada, em respeito ao direito básico do consumidor à informação 
adequada e clara (art. 6º, III, do CDC) e ao princípio da boa-fé objetiva.

Essa obrigação também pode ser extraída do art. 43, I, da Lei nº 4.591/1964, segundo o qual, 
quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, ser-lhe-á imposta a 
obrigação de informar aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis em seis meses, o estado da obra.

Alertado com antecedência pelo incorporador, o consumidor poderá programar-se de acordo 
com a nova realidade, minimizando o impacto da prorrogação em sua vida pessoal e profi ssional. 
Além disso, a medida também é benéfi ca ao incorporador, afi nal, o adquirente não poderá alegar 
que a prorrogação lhe causou surpresa, especialmente se houver sido devidamente informado sobre 
a existência da cláusula de tolerância nos momentos da oferta e da contratação.

Conforme as circunstâncias do caso concreto, o descumprimento dos deveres aludidos pode 
justifi car o reconhecimento da nulidade de pleno direito da cláusula de tolerância, por força art. 51, 
I, IV e XV, e § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Chega-se, enfi m, ao questionamento mais polêmico do tema: as causas ordinariamente invocadas 
pelos incorporadores (excesso de chuvas, demora na expedição do habite-se, escassez de mão de obra 
etc.) são aptas a justifi car a aplicação da cláusula de tolerância?

Como visto, a doutrina dirige fortes críticas ao prazo de tolerância sob o argumento precípuo de 
que as justifi cativas invocadas não podem ser consideradas imprevisíveis, porque fazem parte do risco 
do negócio, devendo ser levadas em consideração no prazo estipulado para a entrega das unidades.

De fato, os eventos mencionados não são estranhos aos empresários dedicados à exploração 
dessa atividade econômica. Aliás, é justamente a frequência desses acontecimentos que fundamenta 
a adoção da cláusula de tolerância em seus contratos.

No entanto, é necessário ponderar que, se a aplicabilidade da cláusula estivesse condicionada à 
prova de fato imprevisível e inevitável, sua existência seria totalmente inócua, afi nal, diante da ocor-
rência de eventos com essas características (imprevisibilidade e inevitabilidade), o incorporador poderia 
alegar a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito externo, com o escopo de eximir-se das 
consequências da mora, mesmo após o decurso do prazo de 180 dias, sem a necessidade de recorrer 
à aplicação de qualquer cláusula contratual, na medida em que as excludentes de responsabilidade 
civil têm como fonte a lei (art. 393, do CC/02), e não a vontade das partes.

Em verdade, o prazo de tolerância consiste em uma precaução em face de acontecimentos que, 
embora frequentes e contornáveis, prejudicam o cronograma estipulado pelo incorporador em razão 
da complexidade e do porte do empreendimento. Nesse cenário, revela-se conveniente a existência 
de uma margem de tolerância, de modo a permitir que o incorporador concentre seus recursos e 
esforços em contornar os obstáculos e entregar as unidades imobiliárias o mais cedo possível, sem 
incorrer em mora.
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O atraso na entrega do imóvel não prejudica apenas o consumidor mas também o incorporador, 
sendo um equívoco afi rmar que este não tem interesse na superação dos obstáculos para a pronta 
entrega das unidades imobiliárias. Conforme dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imo-
biliárias, cerca de 70% do valor de venda das unidades imobiliárias autônomas só é recebido após o 
repasse do fi nanciamento, o que, em regra, só acontece após a expedição do habite-se. Ademais, seus 
recursos humanos, materiais e fi nanceiros permanecem mobilizados para a conclusão do empreendi-
mento por um período de tempo superior ao previsto, causando aumento de custos, inclusive com 
o pagamento de juros bancários decorrentes do fi nanciamento para a construção, sem mencionar as 
despesas com demandas judiciais e a perda da credibilidade perante os clientes11.

6. CONCLUSÃO

A cláusula de tolerância decorre dos costumes adotados no mercado imobiliário, mais especifi -
camente nos contratos de incorporação, destinando-se à prorrogação do prazo de entrega de unidades 
adquiridas “na planta”, com o objetivo de evitar a caracterização da mora do incorporador diante de 
fatores capazes de comprometer o cronograma defi nido no lançamento. 

Embora não haja disciplina legal, é possível vislumbrar a existência de um fundamento nor-
mativo de validade no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964, de acordo com o qual o contrato deverá 
prever a prazo da entrega das obras assim como as condições e formas de sua eventual prorrogação.

Em que pese a tendência doutrinária e jurisprudencial em formular soluções apriorísticas para 
a questão da validade da cláusula de tolerância, a identifi cação da abusividade de uma cláusula é 
tarefa do intérprete, do aplicador do direito, e não prescinde do exame das circunstâncias do caso 
concreto, isto é, da relação contratual entre as partes. 

Signifi ca dizer que somente a análise atenta das circunstâncias de caso concreto poderá revelar se 
houve, de fato, abuso por parte do fornecedor, não sendo possível estabelecer uma vedação abstrata à 
cláusula de tolerância, ou, pelo contrário, uma presunção geral de validade, até porque nem todas as 
cláusulas são redigidas da mesma forma e nem todos os incorporadores adotam as mesmas posturas.

Embora a questão seja polêmica, conclui-se que as causas ordinariamente invocadas pelos 
incorporadores (excesso de chuvas, demora na expedição do habite-se, escassez de mão de obra 
e material de construção, greves etc.) são aptas a justifi car a aplicação da cláusula de tolerância 
expressamente prevista no contrato, sendo desnecessário que tais eventos possam ser considerados 
imprevisíveis ou inevitáveis. Caso contrário, a existência da cláusula seria totalmente inócua, afi nal, 
diante da ocorrência de eventos com essas características (imprevisibilidade e inevitabilidade), o 
incorporador poderia simplesmente alegar a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 
externo, com o escopo de eximir-se das consequências da mora, mesmo após o decurso do prazo 
de 180 dias, sem a necessidade de recorrer à aplicação de qualquer cláusula contratual, na medida 
em que as excludentes de responsabilidade civil têm como fonte a lei (art. 393, do CC/02), e não 
a vontade das partes.

Em verdade, o prazo de tolerância consiste em uma precaução em face de acontecimentos que, 
embora frequentes e contornáveis, prejudicam o cronograma estipulado no lançamento, em razão 
da complexidade e do porte do empreendimento, o que não prejudica apenas o consumidor mas 
também o incorporador, sobretudo em razão da imobilização de seus recursos humanos, materiais 
e fi nanceiros, e do aumento dos custos previstos, sendo equivocado afi rmar que não há interesse 
na superação dos obstáculos para a pronta entrega das unidades imobiliárias.

11. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS – ABRAINC. O Ciclo da Incorpo-
ração Imobiliária. 18 de agosto de 2015. Disponível em: <http://abrainc.org.br/estudos/2015/08/18/o-ciclo-da-
-incorporacao-imobiliaria/>. Acesso em: 03/04/2017.

Nesse contexto, considerando a probabilidade de que a execução do empreendimento seja 
afetada por eventos externos, revela-se conveniente a existência de uma margem de tolerância, de 
modo a permitir que o incorporador concentre seus recursos e esforços em contornar os obstáculos 
e entregar as unidades imobiliárias o mais cedo possível, sem incorrer em mora.

Diante de tais considerações, propõe-se, sem a pretensão de esgotar o tema, os seguintes 
critérios de validade, formulados com base nas críticas doutrinárias e na jurisprudência majoritária 
dos tribunais, capazes de auxiliar o intérprete na tarefa de identifi car a abusividade da cláusula de 
tolerância, em benefício da segurança jurídica no mercado imobiliário:

a) ao ofertar as unidades imobiliárias, referindo-se ao prazo de entrega, o incorporador deve 
alertar de forma correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa sobre a possibilidade de 
prorrogação, o que deve ser observado em todas as formas de publicidade, veiculadas por qualquer 
meio de comunicação, como anúncios em rádio, televisão, internet, “outdoor” e folhetos, bem 
como no “stand” de venda;

b) no instrumento contratual, a cláusula de tolerância deve ser escrita, conter termos claros 
e inteligíveis, ser redigida com caracteres ostensivos e legíveis – com fonte não inferior a doze -, e, 
ainda, conter algum elemento de destaque ou realce, permitindo a imediata e fácil compreensão 
pelo consumidor;

c) ainda no instrumento contratual, o incorporador deve incluir a cláusula de tolerância 
logo após a cláusula relativa à data de entrega da unidade, abstendo-se da prática de separá-las, 
inserindo-a junto a outras de menor importância para o adquirente;

d) respeitando-se os usos e costumes do mercado imobiliário, o prazo máximo de prorrogação 
previsto na cláusula de tolerância deve, em regra, corresponder a 180 dias, sem a possibilidade de 
novas prorrogações; e

e) na fase de execução do contrato, o incorporador tem o dever não só de comunicar aos 
adquirentes, previamente e por escrito, sobre a necessidade de aplicação da cláusula de tolerância 
como também de justifi cá-la, informando sobre as causas que inviabilizarão a entrega do imóvel 
na data acordada. 
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O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS ACERCA DA 
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 

Luciana de Oliveira Monteiro1 

Palavras-chave: Audiência de custódia; efeitos jurídicos; processo penal; postura dos tribunais.
Sumário • 1. Introdução 2. Aproximação ao objeto de análise: a relevância da realização da audiência 
de custódia 3. Repercussão processual da (não) realização da audiência de custódia 4. A postura dos 
tribunais. Excurso sobre os discursos vigentes: do descrédito ao entusiasmo com a realização da au-
diência de custódia 5. Variações e perspectivas da postura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se apresenta como desenvolvimento da palestra ministrada, em 02/03/2018, 
no Seminário promovido pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) em parceria 
com a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia (UNICORP/TJBA), para apre-
sentação dos resultados do convênio de Cooperação Técnico-Científi co fi rmado entre o TJBA e o 
IBADPP, voltado ao aprimoramento das audiências de custódia na Bahia2. 

Insere-se, assim, no marco mais amplo dos estudos e pesquisas que, ao longo dos anos de 2016 
e 2017, estiveram dirigidos ao aperfeiçoamento e consolidação das atividades desenvolvidas pelo 
Núcleo de Prisão em Flagrante de Salvador, a partir da implementação da audiência de apresentação 
do preso, com vistas à disseminação da referida prática nas Unidades Judiciárias do Estado da Bahia, 
entre os quais se destaca o valioso trabalho dos pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa 
Processo Penal e Democracia, do Curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, liderado pelo 
Professor Doutor Elmir Duclerc.

O propósito aqui assumido dirige-se à análise da repercussão da incorporação do instituto na 
práxis processual penal, notadamente, as implicações e efeitos jurídicos da realização, ou não, da 
audiência de apresentação do preso, com a exposição crítica da postura dos Tribunais, em especial, 
do TJBA.

2. APROXIMAÇÃO AO OBJETO DE ANÁLISE: A RELEVÂNCIA DA REALIZAÇÃO 
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

1. Doutora em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Pablo de Olavide de Sevilha (Espanha); Professora de 
Direito Penal; Membro do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP); Assessora de Desembargador 
no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

2. O resultado da pesquisa está disponível na rede mundial de computadores e pode ser consultado acessando o site 
www.ibadpp.com.br. De igual forma, as palestras ministradas durante o evento podem ser assistidas através do link: 
http://www5.tjba.jus.br/portal/videos/seminario-audiencia-de-custodia/. Consultado em 12/04/2018. 
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A implementação da audiência de custódia, compreendida como construto para o exer-
cício de uma relação de imediatidade, introduziu, no sistema de justiça penal brasileiro, uma 
nova práxis jurídica, dirigida à averiguação da legalidade da prisão, em cujo âmbito se insere, 
fundamentalmente:

a) a perquirição sobre a presença dos requisitos autorizantes do encarceramento, nos termos 
do art. 5°, LXI, da Constituição Federal de 1988 (CF 1988), e art. 283 do Código de Processo 
Penal (CPP), vocacionada à análise da legalidade da situação de “fl agrante delito”, e da “ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”;

b) a indagação acerca da existência de abuso policial e prática de tortura, percebidos como 
violação aos direitos e garantias individuais expressamente reconhecidas no art. 5° da nossa Carta 
Magna. 

Institui-se, assim, como garantia processual penal que tem por fi nalidade assegurar a liberdade 
individual e a integridade física e psíquica do conduzido frente aos casos de fl agrante ilegalidade, 
cuja práxis privilegia, desde a etapa pré-processual, os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Na visão de Nicolitt3, estamos diante um autêntico direito subjetivo do preso.
Cabe reconhecer, tal como explicitado por Badaró4, que já dispomos de uma sistemática 

processual voltada ao controle da prisão na forma de contraditório diferido. No entanto, tem-se 
evidenciado que o modelo instituído “diminui a possibilidade de uma efetiva confrontação de 
argumentos”, como consequência direta do encarceramento, em prejuízo do próprio recluído. 
Por esse motivo “a realização de uma audiência, levando-se o preso à presença do juiz, que deverá 
ouvi-lo, de viva voz, implementa um importante mecanismo dialético de controle da legalidade 
e justiça da prisão cautelar”5. 

Nada obstante, muitos questionam, ainda hoje, no ano em que cumprimos 30 (trinta) anos 
da promulgação da CF 1988, qual seria a razão de ser desse controle jurisdicional na fase inicial 
da persecução penal. Por que controlar os atos de polícia? 

Não é necessário alongar-se nesse ponto para elaborar uma resposta contundente a seme-
lhante indagação. É sufi ciente a valiosa lição de Zaff aroni, amplamente difundida entre nós por 
Nilo Batista: 

A mais óbvia função dos juízes penais e do direito penal como planejamento das decisões judi-
ciais é a contenção do poder punitivo. Sem a contenção jurídica (judicial) o poder punitivo fi caria 
liberado ao puro impulso das agências executivas e políticas e, por conseguinte, desapareceriam o 
estado de direito e a própria república. (...) 
A contenção e redução do poder punitivo, planifi cadas pelo direito penal para uso judicial, impulsio-
nam o progresso do estado de direito. Não há nenhum estado de direito puro; o estado de direito não 
passa de uma barreira a represar o estado de polícia que invariavelmente sobrevive em seu interior. Por 
isso, a função de contenção e redução do direito penal é um componente dialético indispensável à sua 
subsistência e progresso6. 

Os mais descrentes, no entanto, podem não se convencer do argumento e, fi ncados na estendida 
prática de análise, à distância, das condições determinantes do encarceramento, indagar: Qual é a 
repercussão, na prática, da não realização da audiência de apresentação do preso? Afi nal, passamos 
tantos anos sem ela, por que, agora, esta formalidade? 

3. NICOLITT, André. Manual de Processo Penal [livro eletrônico] 2.ed. São Paulo:   omson Reuters, Brasil, 2016, 
10. Processo Penal Cautelar.

4. BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal [livro eletrônico] 4.ed. São Paulo:   omson Reuters, Brasil, 2018, 
Capítulo 18.

5. Ibdem, Capítulo 18.
6. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito penal brasilei-

ro. Primeiro volume. Teoria geral do Direito penal. 4.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, pp. 40/41. 

Múltiplas considerações poderiam ser feitas a esse respeito, com ampla incursão histórica e 
fi losófi ca sobre a gênese dos limites impostos ao poder punitivo do Estado e os fatores que, na 
atualidade, evidenciam a premência da luta pela efetividade das garantias processuais penais de 
todo aquele que seja acusado da prática de uma infração penal, sem perder de vista as condições 
sociais e econômicas que permeiam a compreensão das causas da criminalidade e o sentido polí-
tico criminal da opção pelo encarceramento na sociedade em que nos encontramos inseridos7. 

Mas este é um debate sobre a resistência a que muitos opõem resistência ancorados no dis-
tanciamento que o tecnicismo possibilita diante da dura e repetitiva rotina de trabalho a que 
fazem frente os operadores do sistema de justiça penal, envolvidos, tal como estão, na dinâmica 
da contingência em tempos de altos índices de criminalidade e cobrança de produtividade. 

A contribuição aqui, portanto, se dirige ao objetivo mais modesto e não menos desafi ador 
da construção de argumentos válidos para o convencimento desde dentro, de tal modo que sejam 
cognoscíveis e reconhecíveis pelos próprios interlocutores do sistema de justiça penal. 

Pois bem. Quando olhamos para o processo penal, uma vez formalizada a demanda penal 
acusatória, para a apreciação, pelos Tribunais, de ações impugnativas e recursos interpostos pela 
defesa, nos deparamos com uma arguição recorrente: a alegação da ilegalidade das práticas inves-
tigativas e persecutórias, como fator determinante da contaminação da prova produzida pela 
acusação, seja para lograr o trancamento da ação penal, o reconhecimento da nulidade dos atos 
já praticados no processo, seja para revelar o descrédito da prova apresentada para efeito de con-
denação, no intuito de alcançar a absolvição. 

Neste sentido, seria possível comunicar aos descrentes: a realização da audiência de custódia 
não representa somente uma garantia processual penal do conduzido mas também, nos dias de 
hoje, uma garantia para o Estado Juiz, frente às demandas da sociedade, no sentido de que o poder 
punitivo é exercido legitimamente, dentro dos padrões de legalidade necessários à promoção do 
avanço civilizatório a que se dirige o Estado Democrático de Direito. 

O Poder Judiciário precisa, de fato, se acautelar no cotidiano da práxis jurisdicional, demons-
trando que atua respeitando os cânones legalmente fi xados que decorrem da cláusula do devido 
processo legal. E o poder de revelação da audiência de custódia é enorme, acerca das vicissitudes, 
desvios, acertos e mazelas do procedimento persecutório, projetando-se, inclusive, sobre o mérito 
da ação penal que venha a ser formalizada, dada a intrínseca e indiscutível relação existente entre 
a causa do encarceramento e o objeto da demanda penal que se instrumentaliza pela via do pro-
cesso, notadamente quando os elementos informativos produzidos na etapa inquisitiva se prestam 
a subsidiar a denúncia e são utilizados para o convencimento do Magistrado. 

Constitui-se, por isso, para além do controle de legalidade da prisão, como uma valiosa 
ferramenta estratégica em prol da efi cácia e legitimidade da atuação jurisdicional, tanto para con-
denar como para absolver, notadamente por tornar-se possível, com a análise das condições do 
encarceramento, a visibilização de questões que podem macular, de forma irreversível, a higidez 
formal do processo ou conduzir, na análise meritória, à refutação da tese acusatória. 

3. REPERCUSSÃO PROCESSUAL DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA

A questão suscitada é, de fato, relevante, especialmente nos casos em que a prova do crime está 
inteiramente circunscrita aos fatos evidenciados com a prisão em fl agrante. O exemplo prático mais 

7. Pertinente, neste contexto, para uma aproximação aos debates locais acerca da problemática suscitada, a leitura do 
artigo de Vinícius de Assis Romão, A violência estatal contra pessoas presas em fl agrante e a observação de audiên-
cias de custódia em Salvador, em Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128/2017, fev. 2017. 
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claro está no controle da legalidade da prisão quando há, por parte do conduzido, a alegação de 
afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5°, XI, da CF 1988. 
Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal fi xou vetores interpretativos no julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) n° 6036168 e do Habeas Corpus (HC) n° 1385659 para a análise dos 
casos concretos, esclarecendo, assim, as hipóteses em que a prisão, em ditas circunstâncias, deve ser 
considerada ilícita, com a consequente liberação do preso, apontando, ainda, critérios valorativos para 
aferição da validade da prova produzida, projetando efeitos sobre a ação penal, com a possibilidade, a 
depender do contexto, de trancamento da ação penal10 e de declaração de nulidade dos atos praticados. 

8. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 
5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A 
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de fl agrante delito. No cri-
me permanente, a situação de fl agrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso 
ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos 
– fl agrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. 
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Consti-
tuição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o fl agrante delito legitime o ingresso 
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle 
judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviola-
bilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São 
José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle ju-
dicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em 
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de 
caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domi-
cílio, sem uma justifi cativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de fl agrância, 
posterior ao ingresso, que justifi cará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos 
a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em 
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, 
devidamente justifi cadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de fl agrante delito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso 
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de fl agrante de tráfi co de drogas. Negativa de provimento ao 
recurso. (Supremo Tribunal Federal. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 603616. Relator: 
Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, julgado em 05 de novembro de 2015, publicado em 10/05/2016). 

9. Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A 
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE 
ENTORPECENTES (8,3 GRAMAS). DENÚNCIA POR TRÁFICO. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA 
AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. EXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS QUE DE-
MONSTRAM O DEPÓSITO PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM 
HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCE-
DIDA. I – Peculiaridades do caso que revelam a existência de contexto fático apto a ensejar a admissão da presente 
ação constitucional, de modo a superar o verbete da Súmula 691/STF. II – Preso em fl agrante, teve prisão poste-
riormente convertida em preventiva, por guardar em sua residência, 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína. 
Conduta que se assemelha ao tipo penal de consumo pessoal e não do tráfi co de drogas. III – O trancamento da 
ação penal em habeas corpus só é justifi cável diante da ocorrência de situações de ilegalidade ou teratologia, tais 
como aquelas constantes do art. 395 do Código de Processo Penal: (i) a denúncia for manifestamente inepta; (ii) 
faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; (iii) faltar justa causa para o exercício da 
ação penal. IV – Ordem concedida para trancar a ação penal e conceder a liberdade ao paciente, salvo se estiver 
preso por outro motivo. (Supremo Tribunal Federal. Órgão Julgador: Segunda Turma. Habeas Corpus n° 138565. 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, DF, julgado em 18 de abril de 2017, publicado em 03-08-2017). 

10. Na profícua lição de Elmir Duclerc, a noção de justa causa, vista como condição para o exercício da ação penal, 
“resulta da compreensão geral quanto à gravidade dos interesses discutidos no âmbito do processo penal e quanto 
às consequências extremamente danosas que surgem para o acusado a partir da simples instauração do processo 
de conhecimento condenatório (...). Assim, para evitar a propositura de ações temerárias, exige-se que o autor 
demonstre, a priori, a plausibilidade do pedido de condenação do réu. A noção de justa causa, portanto, da forma 
como foi construída pela dogmática processual penal, tem a ver com a presença ou ausência de uma base proba-
tória mínima, trazida através do inquérito policial ou outras peças de informação, que permitam pelo menos um 
juízo de probabilidade sobre a existência e a autoria do fato, bem como a respeito do próprio caráter criminoso do 
referido evento. É o que se depreende, inclusive, da leitura dos arts. 12, 39, § 5º, e 46, § 1º, do CPP” (Introdução 
aos fundamentos do direito processual penal. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 183). De modo similar, 

Não é demais destacar, a título exemplifi cativo, que, muito embora exista certo consenso 
acerca do entendimento de que irregularidades nos atos investigativos não produzem a nulidade do 
inquérito policial, tem-se por incontroversa, a teor do disposto no art. 5°, LVI, da CF de 1988, a 
inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meios ilícitos. A questão também é tratada 
no art. 157 do CPP, segundo o qual são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas 
em violação a normas constitucionais ou legais. Tanto é assim que o próprio legislador determina 
que sejam elas desentranhadas do processo, estendo, ainda, a determinação, a teor do disposto 
no § 1°, às provas derivadas das ilícitas, salvo quanto não evidenciado o nexo de causalidade entre 
umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 

Nesses termos, ainda que os atos praticados durante a investigação policial não possam ser 
anulados, podem, sim, ser alvo de controle judicial, devendo o Juiz desconsiderar as provas ilícitas 
que conduziram à prisão em fl agrante, para relaxá-la, ou declarar a nulidade das que se encontrem 
no processo, para rejeitar a denúncia, para absolver sumariamente, trancar a ação penal, ou decidir 
com base em provas não contaminadas. 

Também por esse motivo, há de se destacar que representa hoje um verdadeiro alento ao 
julgador encontrar, no corpo dos processos em que fi guram réus presos, ou réus que estiveram 
presos em alguma etapa da persecução penal, um termo de audiência de custódia, adequadamente 
preenchido, no qual se vislumbre uma deliberação judicial pela legalidade ou ilegalidade da cus-
tódia, amparada na valoração dialética dos fatos e provas apresentados, pela via do contraditório 
e ampla defesa. 

Vista sob esse prisma, a audiência de custódia deve ser considerada como um instituto jurídico 
que integra, na atualidade, o feixe de garantias que conforma o devido processo legal no sistema 
de justiça penal brasileiro. Representa, portanto, mais uma via de promoção da segurança jurídica. 
Segurança jurídica que é indispensável para os cidadãos, mas também valiosa para a legitimação 
do poder jurisdicional frente aos anseios sociais. 

E é partindo dessa perspectiva que a realização do ato, enquanto formalidade procedimental, 
deve ser compreendida como necessária, sem relativismos. Isso porque, tal como reafi rmado por 
Lopes Júnior, “a garantia está na forma do instrumento jurídico”, visão hermenêutica que “no 
processo penal, adquire contornos de limitação ao poder punitivo estatal e emancipador do débil 
submetido ao processo”11. Compreensão que se justifi ca, sob a ótica teórica e pragmática, por 
não se tratar “de mero apego incondicional à forma, senão de considerá-la como uma garantia ao 
cidadão e fator legitimante da pena ao fi nal aplicada”12. 

Não se descuide do argumento reservado ao convencimento dos mais pragmáticos e preo-
cupados com as metas estabelecidas para a redução do fl uxo crescente de ações penais, no sentido 
de que a realização das audiências de custódia se apresenta como um instrumento processual que 
contribui, de forma efetiva, para a economia processual nos casos em que os fatores determinantes 
da ilegalidade da prisão repercutam diretamente na validade da prova apresentada como subsídio 
para a denúncia.

Aury Lopes Jr. refere-se à natureza jurídica da justa causa como “uma importante condição da ação processual 
penal”, assim prevista no art. 395, III, do CPP, que constitui uma “condição de garantia contra o abuso do direito 
de acusar”, que esta relacionada com “a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade de um lado, e, 
de outro, com o controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal” (Direito Processual Penal. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 379). Na dicção de Gustavo Badaró “A ausência desse lastro probatório ou da 
probable cause autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, 
caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado “trancamento 
da ação penal” (2018, Capítulo 4).

11. LOPES JR., 2012, p. 113. 
12. Ibdem, pp. 113/114. 
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Nesse contexto, vislumbram-se, ao menos, três possibilidades, a depender das circunstâncias 
aferidas no caso concreto: 

a) a imediata rejeição da peça acusatória, tal como previsto no art. 395, III, do CPP, entre os 
que, de fato, realizam a análise prévia dos elementos que lastreiam a acusação, sempre e quando a 
ilegalidade da custódia, eventualmente declarada, contaminar as provas que subsidiam a denúncia; 

b) a absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP, quando o reconhecimento da 
ilegalidade advém com a valoração da defesa preliminar;

c) o trancamento da ação penal, tal como manifestado pelo próprio STF no julgamento do 
HC n° 138565, acima reportado.

Ademais, percebe-se, como refl exo processual decorrente da incorporação progressiva das 
audiências de custódia no cotidiano forense, o ganho qualitativo na apreciação das provas produ-
zidas quando, no enfrentamento do mérito da demanda penal, a versão acusatória é refutada pela 
defesa ao argumento de que houve emprego de violência nos atos persecutórios que antecederam a 
prisão e serviram de subsídio para a acusação. Como se verá mais adiante, a análise do registro da 
entrevista do conduzido, do relato das condições do encarceramento e, inclusive, da presença, ou 
não, de signos de violência, constitui, em conjunto, um valioso referente norteador para aferição da 
credibilidade das versões apresentadas pelas partes em juízo, que já está sendo utilizado no julgamento 
de apelações criminais. 

Mas, se olharmos para o cotidiano da atuação jurisdicional, constatamos que ainda não estamos, 
de fato, convencidos da importância imanente da incorporação da audiência de apresentação do 
preso ao sistema de garantias processuais. 

4. A POSTURA DOS TRIBUNAIS. EXCURSO SOBRE OS DISCURSOS VIGENTES: 
DO DESCRÉDITO AO ENTUSIASMO COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA

A despeito da vigência interna do art. 9°, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos das Nações unidas, bem como do artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica); a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal nos 
Autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 347, consignando a 
obrigatoriedade da apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente no prazo máximo de 
24 horas, contando do momento da prisão; a despeito dos termos da Resolução n° 213 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ); a despeito dos provimentos Conjuntos números 01 e 02 de 2016 do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, publicados nos DJe nº 1.640 e nº 1.725, ainda são inúmeras 
as impetrações de Habeas Corpus, perante o TJBA, questionando a legalidade do encarceramento, 
em virtude da não realização da audiência de apresentação. 

Neste ponto, importa dizer que é tímido o posicionamento do TJBA, assim como de outros 
Tribunais estaduais e regionais, inclusive do STJ, quanto aos efeitos decorrentes da não realização 
da audiência de custódia. 

Se o ato procedimental não é valorizado –na qualidade de instituto jurídico que integra o 
devido processo legal no sistema de justiça penal, para o controle da legalidade das condições do 
encarceramento- certamente são inócuos os efeitos da não observância da regra que o estipula como 
procedimento. 

Daí o posicionamento, hoje reiterado pela maioria dos ministros integrantes da Quinta e Sexta 
turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a não realização de audiência de custódia 
não é sufi ciente para ensejar a nulidade da prisão cautelar e, ainda, que operada a conversão do fl agrante 
em prisão preventiva por autoridade judiciária, fi ca esvaziada a necessidade de realização da audiência 
de custódia. Confi ra-se: 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA. LATROCÍNIO TENTADO E MAJORADO. FLAGRANTE. DEMORA NA 
COMUNICAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CON-
DUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PRO-
VIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior fi rmou-se no sentido de que, uma vez decretada a prisão 
preventiva, fi ca superada a tese de excesso de prazo na comunicação do fl agrante. 
2. A conversão do fl agrante em prisão preventiva torna superada, também, a alegação de nulida-
de, relativamente à falta de audiência de custódia. 
3. Havendo prova da existência do crime e indícios sufi cientes de autoria, a prisão preventiva, nos ter-
mos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
4. Na hipótese, a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos 
extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a pericu-
losidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante ameaça perpetrada com emprego de 
arma de fogo, teria adentrado na casa da vítima e, após rendê-la, exigido a entrega de objetos de valor. 
5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido13. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALI-
FICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTA-
TIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos 
fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, 
por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (Precedentes).
2. A determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados con-
cretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 
3. Tem-se como válida a medida extrema para garantir a ordem pública quando, à vista do modus 
operandi do crime ou do comportamento anterior ou posterior do acusado, fi car evidenciada anormal 
periculosidade e, portanto, o risco de praticar novos ilícitos. 
4. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, em especial a garantia 
da ordem pública, ante a periculosidade exacerbada dos recorrentes, que, em tese, agiram com extrema 
ousadia e agressividade: inicialmente, motivados por discussão de somenos importância, relacionada 
a volume de som, atiraram várias vezes em direção à residência particular, por acreditaram que seu 
desafeto ali se encontrava, sem se importar com a vida de dois outros moradores; ato seguinte, não 
satisfeitos, saíram à procura do ofendido e, fi nalmente, o executaram no interior de posto de saúde, 
mediante vários disparos de arma de fogo (art. 121. § 2°, II e IV do CP). 
5. Recurso ordinário não provido14. 

Observa-se, na postura encampada pelo STJ, a tautológica construção no sentido de que é des-
necessária a realização da audiência de apresentação do preso quando a autoridade judicial já procedeu 
à conversão da prisão em fl agrante em preventiva, como se nada de importante pudesse ser revelado 
a partir da escuta ativa do conduzido e de sua defesa acerca das circunstâncias do encarceramento. 
A visão mostra-se estritamente formalista e está, de fato, desvinculada do exercício constitucional 
da jurisdição, na medida em que importa na oposição de óbice intransponível à efetividade de um 
direito subjetivo do preso. 

O discurso, nesse aspecto, encontra seu ápice com a disseminação da compreensão autopoiética 
e enrijecida exteriorizada no julgamento, pela Sexta Turma do STJ, do HC 420.337/SP, no sentido de 
que: A não realização de audiência de custódia não é sufi ciente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão 

13. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Quinta Turma. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 90.113/
MG. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Brasília, DF, julgado em 05 de dezembro de 2017, DJe 13/12/2017.

14. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Sexta Turma. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 87.814/AL. 
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Brasília, DF, julgado em 12 de dezembro de 2017, DJe 19/12/2017.
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cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada 
a conversão do fl agrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fi ca esvaziada sua necessidade15.

Percebe-se, na perspectiva exposta, como já diagnosticado por Geraldo Prado, a “predominância 
de elementos discursivos mais próximos da ‘vontade de poder’ do que propósito de justifi cação pela 
comprovação dos fatos”16. Isso porque, se dispensada a realização da audiência de apresentação do 
preso, tem-se por fragilizado, precisamente, o controle da “observância das garantias processuais e 
constitucionais”, inviabilizando-se, por via oblíqua e não reconhecida publicamente, a possibilidade 
de aquele e sua defesa se contraporem, imediata e diretamente, às condições do encarceramento. 

Ressalvas, no entanto, já estão sendo feitas, como é o caso do entendimento do Ministro Nefi  
Cordeiro, no julgamento do HC 417976/RS17, em 12/12/2017, nos seguintes termos: 

É a audiência de custódia requisito de garantia para a prisão, que não resta superado pela conversão 
do fl agrante em preventiva. Em temas fundamentais ao processo – e a prisão talvez seja aquele que 
mais diretamente atinja a pessoa do acusado – a forma é instrumento de garantia, inarredável pelos 
danosos efeitos que provoca, no caso tornando letra morta garantia de preservação pessoal assumida 
pelo país em compromissos internacionais e permitindo não somente a proliferação desnecessária da 
custódia cautelar, como impedindo o direito de contato pessoal do preso com seu juiz, assim como a 
constatação direta pelo magistrado das condições físicas do preso e das circunstâncias de sua prisão. 
Mais que forma, é garantia de preservação pessoal processualmente estabelecida em favor do cidadão. 

Felizmente, o posicionamento pela obrigatoriedade da realização da audiência de custódia 
é prestigiado pelos Ministros Integrantes do Supremo Tribunal Federal, como se verifi ca no 
entendimento fi rmado a partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5240 
e na apreciação do pleito liminar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, 
no sentido de que “a audiência de apresentação constitui direito subjetivo do preso e, nessa 
medida, sua realização não se submete ao livre convencimento do Juiz”. Até porque o que 
se garante com a efetividade do ato, para além do apontamento, pelo Magistrado, dos critérios 
por ele utilizados para decidir, é o registro indelével dos fatos, alegações e provas apresentadas 
na audiência de custódia para o correlativo controle da constitucionalidade da ratio decidendi. 
Trata-se da necessidade de tornar defi nitivamente operativo, entre nós, pela via da imposição do 
procedimento, a possibilidade da “verifi cabilidade lógica da argumentação probatória”18 em torno 
da presença, em cada caso, dos requisitos legais do encarceramento, sem os quais a liberdade é a 
regra e deve ser garantida. 

15. Confi ra-se o teor da ementa e subementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTE-
LAR. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MA-
TERIALIDADE DELITIVA E ILICITUDE DA APREENSÃO. VIA INADEQUADA. MOTIVAÇÃO. RISCO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS IDÔNEOS. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A não 
realização de audiência de custódia não é sufi ciente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando 
evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do fl agrante 
em prisão preventiva por autoridade judiciária, fi ca esvaziada sua necessidade. Precedentes. 2. O habeas corpus 
não é a via adequada para a análise das teses de inexistência de prova sufi ciente da materialidade e de ilicitude da 
apreensão do entorpecente, por demandar avaliação do conjunto fático-probatório, providência incabível na via 
estreita do writ. 3. O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, 
autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 
do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Sexta Turma. 
Habeas Corpus n° 420.337/SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, DF, julgado em 12 de dezembro 
de 2017, DJe 19/12/2017). 

16. A quebra da cadeia de custódia das provas no processo penal brasileiro. Em: Manuel Monteiro Guedes Valente... 
[et al.]. Prova Penal: estado democrático de direito. [S.l.]: Rei dos Livros e Empório do Direito, 2015, p. 25. 

17. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Sexta Turma. Habeas Corpus n° 417.976-RS. Relator: Ministro Nefi  
Cordeiro. Brasília, DF, julgado em 12 de dezembro de 2017, publicado em 18/12/2017.

18. Michele Taruff o. A prova. Tradução de João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 294. 

O efeito prático da postura fi rmada pelo STF não conduz, contudo, à imediata liberação do preso 
quando constatada, no caso concreto, a falta do aludido ato procedimental. Ou seja, sob a perspectiva 
adotada, a ausência, por si só, do procedimento não condiciona a legalidade do decreto prisional. 

O STF já se manifestou, especifi camente, a esse respeito, indicando, no julgamento unânime 
do HC 133992/DF19, de Relatoria do Min. Edson Fachin, em 11/10/2016, que: 

[...] a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de neces-
sidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrenta-
do, originariamente, pelo Juiz natural. 
Ademais, a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira do Juiz 
singular o poder-dever de averiguar adequadamente a presença dos pressupostos e requisitos da prisão 
preventiva, cujo implemento, como é próprio das tutelas cautelares, pode ser determinado enquanto 
não ultimado o ofício jurisdicional, a teor do art. 316, CPP. Nesse contexto, não faria sentido deter-
minar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de 
primeiro grau. 

Nesse julgamento, importa, ainda, referir as palavras do Min. Luis Roberto Barroso, que assim 
concluiu: 

Penso que o pronunciamento, aqui, tem uma fi nalidade didática importante que é de deixar claro que 
a eventual prisão preventiva superveniente não dispensa a realização da audiência de custódia, 
que deveria ter sido previamente realizada. Porém, não importará em automática soltura.20 

Advirta-se, desde já, que a postura externalizada não é incompatível com o posicionamento do 
STF fi rmado no julgamento do RE 603616 e do HC 138565, acima referidos, até porque o que 
se possibilita com a implementação da audiência de custódia é a institucionalização de um canal de 
comunicação imediato entre o preso, sua defesa, o Ministério Público e o Magistrado, para o controle 
da legalidade do encarceramento, momento em que cada caso revelará sua concreta particularidade 
e demandará da autoridade judicial o posicionamento adequado, levando em consideração, precisa-
mente, as circunstâncias em que se desenvolveu a atividade persecutória do Estado.

Com esse ponto de partida, a imposição de limites e obstáculos à realização do ato implica, em 
última instância, na perpetuação do véu do silêncio que tradicionalmente reveste o discurso jurídico 
acerca das ilegalidades perpetradas por agentes estatais. 

5. VARIAÇÕES E PERSPECTIVAS DA POSTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA 

Voltando os olhos para a realidade local, que nos é mais próxima, constata-se que não há, 
entre os integrantes das respectivas Turmas das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do 
Estado de Bahia, posicionamento unânime em torno da matéria. 

É possível, de fato, dividir as posturas em dois grandes setores: 
a) de um lado, tem-se o setor minoritário, que, embora considere obrigatória a realização da 

audiência de custódia, prescreve efeitos jurídicos diferentes ao descumprimento da formalidade; 
b) de outro lado, o setor majoritário, que adota, sem reservas, o entendimento do STJ, ante-

riormente exposto, dispensando a realização do ato quando já convertida a prisão em fl agrante 
em preventiva. 

Muito embora seja possível identifi car, no grupo minoritário, certo entendimento em prol 
da obrigatoriedade da realização do ato, remanesce efetiva controvérsia quanto aos efeitos do não 

19. Supremo Tribunal Federal. Órgão Julgador: Primeira Turma. Habeas Corpus n° 133992/DF. Relator: Ministro 
Edson Fachin. Brasília, DF, julgado em 11/10/2016, publicado em 02/12/2016.

20. STF, HC n° 133992/DF.
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atendimento da formalidade em se tratando de prisão em fl agrante e correlativa análise da legali-
dade do decreto prisional superveniente. 

Enquanto, para alguns, em menor proporção, a realização da audiência de custódia condiciona 
a legalidade do próprio decreto prisional quando da conversão da prisão fl agrancial em temporária ou 
em preventiva, como se verifi ca no julgamento, pelo TJBA do HC n. 0020561-74.2016.8.05.0000; 
HC n. 0018324-33.2017.8.05.0000 e do HC n° 0018968-73.2017.8.05.0000; para outros, em maior 
escala, prevalece a compreensão no sentido de que a ausência do procedimento não condiciona a lega-
lidade do decreto prisional. Assim, na apreciação do HC 0027562-76.2017.8.05.0000; HC 0024421-
49.2017.8.05.0000; HC 0027716-94.2017.8.05.0000 e no HC 0028616-77.2017.8.05.0000, 
posicionou-se o Colegiado pela concessão da ordem unicamente para determinar a realização da 
audiência de apresentação do preso, sem invalidar, contudo, a prisão processual do paciente, relegando 
ao Magistrado de primeiro grau a atribuição de apreciar a possibilidade de manutenção ou revogação 
do ato constritor da liberdade, tal como encampado pelo STF. 

Nesse contexto, cabe a refl exão sobre qual das posturas seria a mais adequada ao exercício 
constitucional da jurisdição. 

Pois bem, se a interpretação dos postulados constitucionais concernentes ao devido processo 
legal estiver orientada à concepção de um Direito Penal mínimo e garantista, comprometido com 
a máxima efetividade do direito à liberdade e rigorosa compreensão do princípio de presunção 
de inocência e correlativo dever de tratamento do Estado para com o indivíduo capturado pelo 
sistema de justiça penal que não tenha contra si uma condenação fi rme, o posicionamento mais 
adequado é, de fato, o daqueles que sustentam que a não realização do ato condiciona a própria 
legalidade do decreto prisional. 

A perspectiva aqui defendida se justifi ca como consequência necessária da compreensão 
do instituto como prática processual que integra o devido processo legal, no qual o respeito à 
formalidade, instituída como garantia, vincula toda e qualquer deliberação judicial que repercuta 
na restrição do direito à liberdade. 

Não há de se lamentar, contudo, o posicionamento dos que, ao menos, impõem a obrigato-
riedade do ato, sem invalidar o édito prisional, pois, com essa prática, torna-se igualmente cogente, 
ainda que a posteriori, o dever de controle das condições do encarceramento, cujo registro pode 
produzir efeitos processuais concretos. 

Com efeito, a partir do registro, nos autos, do termo de audiência de custódia, torna-se possível, 
por exemplo, como já apontado supra, a melhor apreciação das impugnações da defesa quanto à 
legalidade das práticas persecutórias que conduziram à prisão e serviram de subsídio para a acusação, 
quando do julgamento do mérito da demanda penal admitida. 

A questão torna-se especialmente relevante na apreciação de apelações criminais em razão do 
distanciamento existente entre os julgadores e a produção probatória. Valiosa, neste ponto, a consulta 
ao inteiro teor do Acórdão no julgamento unânime, pela Segunda Turma da Primeira Câmara Cri-
minal do TJBA, da Apelação Criminal nº 0501126-70.2017.8.05.014621, no qual foi demonstrada 

21. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE PROCES-
SUAL DECORRENTE DA PRÁTICA DE TORTURA. REJEIÇÃO. MÁCULA PROCEDIMENTAL NÃO 
EVIDENCIADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES DA PARTICIPAÇÃO DO 
ACUSADO NO CRIME. IRREGULARIDADES PERPETRADAS PELOS AGENTES POLICIAIS NA DI-
LIGÊNCIA EMPREENDIDA. ACOLHIMENTO. VERSÕES CONFLITANTES ACERCA DO EMPREGO 
DE VIOLÊNCIA FÍSICA PELOS POLICIAIS DURANTE A ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRAN-
TE. DÚVIDA SOBRE A CREDIBILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO. APLI-
CAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia. Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal n° 0501126-
70.2017.8.05.0146. Relator: Desembargador Nilson Soares Castelo Branco. Salvador, BA, julgado em 18 de de-
zembro de 2017, publicado em 23/01/2018). 

a fragilidade da prova produzida pela acusação, decorrente da falta de credibilidade do testemunho 
policial em razão do uso de violência. 

Igualmente relevante a análise da deliberação colegiada na AC n° 0000532-20.2015.805.013522 
em razão dos efeitos processuais do reconhecimento da nulidade das provas que lastrearam a denúncia 
e foram utilizadas para a condenação em primeira instância. 

A compreensão acerca da natureza jurídica e o alcance do instituto afi guram-se, no entanto, 
visivelmente limitados quando se passa à análise do número crescente de precedentes do TJBA 
no sentido diametralmente oposto, de não prescrever nenhum efeito jurídico a não realização da 
audiência de apresentação do preso. É o que se observa nos seguintes julgados: HC 00002887-
74.2016.8.05.0000; HC 0028565-66.2017.8.05.0000; HC 0019580-11.2017.8.05.0000; HC 
0026385-77.2017.8.05.0000, entre outros, no quais se privilegia, na linha do posicionamento 
fi rmado pelo STJ acima exposto, a visão formalista de que com a conversão do fl agrante em preventiva 
resta superado qualquer argumento de ilegalidade em razão da não realização da audiência de custódia. 

Há de se indagar, então: este panorama é, de fato, satisfatório? 

6. CONCLUSÃO 

Particularmente acredito que ainda não assimilamos o poder de ação transformador que a 
prática da audiência de apresentação do preso nos oferece, e, certamente, por isso, nesta etapa inicial 
de experimentação, encontramos resistência à incorporação do procedimento ao feixe de garantias 
processuais. 

O diagnóstico pode ser explicado desde perspectivas distintas. 
Em primeiro lugar, vislumbra-se, entre os operadores do sistema de justiça penal, a falta de 

uma compreensão adequada sobre a natureza jurídica e o alcance da audiência de custódia. 
Correlativamente, em segundo lugar, não se concede ao instituto jurídico uma função 

processual clara, relativizando-se, assim, a depender do estágio em que se encontre a persecutio 
criminis, a necessidade de realização do ato e seu valor intrínseco como prática dirigida à tutela 
dos direitos fundamentais do acusado preso, difi cultando, assim, a identifi cação e apuração dos 
casos de violação às regras do devido processo legal, em especial os casos de violência policial 
e, inclusive, as hipóteses de obtenção de provas por meios ilícitos, com vistas a obstar sua pos-
terior utilização. 

Em terceiro lugar, é possível afi rmar que a longa e estendida prática do processo penal, mar-
cadamente inquisitivo, ainda reverbera sobre a formação da convicção do Magistrado no momento 
da análise das condições determinantes do encarceramento e das provas que lhe são apresentadas23. 

22. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE NU-
LIDADE DA DEVASSA DAS MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO 
EM PODER DO RÉU, PELA AUTORIDADE POLICIAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA À 
INVIOLABILIDADE DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO, 5º, XII, DA 
CF 1988, C/C LEI 9.296/1996 E ART. 157 DO CPP. NULIDADE DA PROVA ILÍCITA ORIGINÁRIA E 
DA PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO, DE OFICIO, DO CORRÉU MARCELO, POR 
FALTA DE PROVAS VÁLIDAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE FA-
BRÍCIO, PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, COM BASE NA PROVA VÁLIDA REMA-
NESCENTE. MÉRITO RECURSAL: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO RECORRENTE 
FABRÍCIO. PREJUDICADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO 
RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICA-
DO. (Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal. 
Apelação Criminal n° 0000532-20.2015.8.05.0135. Relator: Desembargador Nilson Soares Castelo Branco. Sal-
vador, BA, julgado em 02 de maio de 2017, publicado em 17/05/2017. 

23. Signifi cativas, nesse sentido, as constatações de Romão (op. cit.) após a observação de audiências de custódia em 
Salvador.
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Historicamente orientada ao propósito condenatório, fi nalidade precípua por muitos atribuída 
à ação penal de conhecimento na qual se deduz uma pretensão acusatória, a práxis judicial se vê, 
em não raros momentos, contaminada por concepções subjetivas, não declaradas publicamente 
no corpo das deliberações, acerca do que se considera necessário e sufi ciente ao alcance do escopo 
do processo, visto como sucessão de atos dirigidos à elucidação do crime que se pretende revelar 
como verdade. 

Tal como diagnosticado por Salah Khaled Jr.24, a ambição de verdade produz, nesse contexto, 
um autêntico desserviço ao exercício constitucional da jurisdição, na medida em que muda o signo 
dos princípios norteadores do Direito Penal que se instrumentaliza pela via do processo penal, 
produzindo, em sentido diametralmente oposto, a maximização da intervenção penal como via 
obtusa e insatisfatória de “resolução” dos confl itos sociais que conduzem à criminalidade e de 
controle do fenômeno criminoso em si. 

Sob esse prisma, não surpreende que a utilização do aparato jurisdicional, para o controle 
da legalidade da prisão que se projeta, em muitos casos, sobre a própria produção probatória que 
viabiliza a defl agração da ação penal, seja interpretada como ato desnecessário, custoso e ocioso. 
Até porque se a luta contra a criminalidade é instituída a todo e qualquer custo, apropriando-se o 
Magistrado deste draconiano espírito inquisidor, nada mais precisa ser dito. 

Mas, se vislumbramos, com o despertar daqueles que dormem o sono dos justos, a abertura de um 
espaço para o debate e a refl exão sobre as múltiplas perspectivas que se criam a partir da realização 
da audiência de custódia, arriscaria afi rmar, ainda que já transcorridos longos 30 (trinta) anos da 
promulgação da CF de 1988, que, por essa via cultivamos o germe de importantes mudanças no 
processo penal brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal [livro eletrônico] 4.ed. São Paulo:   omson Reu-
ters, Brasil, 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Quinta Turma. Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus n° 90.113/MG. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Brasília, DF, julgado 
em 05 de dezembro de 2017.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Sexta Turma. Habeas Corpus n° 417.976-
RS. Relator: Ministro Nefi  Cordeiro. Brasília, DF, julgado em 12 de dezembro de 2017.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Sexta Turma. Recurso Ordinário em Ha-
beas Corpus n° 87.814/AL. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Brasília, DF, julgado 
em 12 de dezembro de 2017.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: Sexta Turma. Habeas Corpus n° 420.337/
SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, DF, Julgado em 12 de dezembro de 
2017.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário 
nº 603616. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, julgado em 05 de novembro 
de 2015. 

_____. Supremo Tribunal Federal. Órgão Julgador: Primeira Turma. Habeas Corpus n° 133992/
DF. Relator: Ministro Edson Fachin. Brasília, DF, julgado em 11/10/2016.

_____. Supremo Tribunal Federal. Órgão Julgador: Segunda Turma. Habeas Corpus n° 138565. 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, DF, julgado em 18 de abril de 2017.

24. A busca da verdade no processo penal. Para além da ambição inquisitorial. 2ª ed. Belo Horizonte: Letramento: 
Casa do Direito, 2016, pp. 148/164. 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira 
Câmara Criminal. Apelação Criminal n° 0000532-20.2015.8.05.0135. Relator: Desem-
bargador Nilson Soares Castelo Branco. Salvador, BA, Julgado em 02 de maio de 2017, 
publicado em 17/05/2017.

_____. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira 
Câmara Criminal. Apelação Criminal n° 0501126-70.2017.8.05.0146. Relator: Desem-
bargador Nilson Soares Castelo Branco. Salvador, BA, julgado em 18 de dezembro de 2017.

DUCLERC, Elmir. Introdução aos fundamentos do direito processual penal. Florianópolis: 
Empório do Direito, 2016.

KHALED Jr., Salah. A busca da verdade no processo penal. Para além da ambição inquisitorial. 
2ª ed. Belo Horizonte: Letramento: Casa do Direito, 2016.

LOPES Jr., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
NICOLITT, André. Manual de Processo Penal [livro eletrônico] 2.ed. São Paulo:   omson 

Reuters, Brasil, 2016.
PRADO, Geraldo. A quebra da cadeia de custódia das provas no processo penal brasileiro. Em: 

Manuel Monteiro Guedes Valente... [et al.]. Prova Penal: estado democrático de direito. 
[S.l.]: Rei dos Livros e Empório do Direito, 2015.

ROMÃO, Vinícius de Assis. A violência estatal contra pessoas presas em fl agrante e a observação 
de audiências de custódia em Salvador, em Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 
128/2017, fev. 2017, p. 307 – 345.

TARUFFO, Michele. A prova. Tradução de João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Di-

reito penal brasileiro. Primeiro volume. Teoria geral do Direito penal. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011.

5554



57

REVISTA BAHIA FORENSEREVISTA BAHIA FORENSE

Jurisprudência 
Penal

5756



59

REVISTA BAHIA FORENSEREVISTA BAHIA FORENSE

TJBA – Habeas Corpus nº 0028577-80.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Se-
gunda Turma, Relator (a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, julgado em 05/06/2018

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE ATO 
INFRACIONAL. EXCEPCIONALIDADE. CONDUTA ANÁLOGA AO 
CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE. AFASTAMENTO 
DE PLANO. ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCE-
DIDA. 1. Como cediço, o trancamento de ação penal ou, por analogia, de re-
presentações infracionais pela via estreita do habeas corpus é medida de exceção, 
somente admissível quando emerge prontamente dos autos, inequivocamente, a 
atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria, a extinção da punibili-
dade ou, ainda, a existência de causa excludente de ilicitude. 2. O delito análogo 
previsto no art. 217-A do Código Penal possui núcleo normativo assentado sobre 
a existência de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso dela diverso, sem 
o que se torna inviável o reconhecimento de materialidade delitiva. 3. Restando 
inequivocamente patenteado nos autos, por laudo pericial e depoimento da víti-
ma, que inexistiram conjunção carnal ou atos de satisfação de lascívia, mas, ao 
revés, mero romance juvenil típico da idade em que se encontravam os envolvi-
dos à época dos fatos – ambos menores –, resumido a “beijos e abraços”, não há 
como se reconhecer justa causa para a representação voltada a apurar a prática 
infracional análoga ao crime de estupro de vulnerável. 4. Ordem concedida, para 
trancamento da representação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0028577-80.2017.8.05.0000, 
em que fi guram como Pacientes A.M.M.S e F.M.S, e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de 
Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desem-
bargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Cinge-se a espécie em apreço a Ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, visando ao 
trancamento do procedimento de apuração de ato infracional, impetrada em favor dos adolescentes 
A.M.M.S e F.M.S, representados nos autos de número 0503690-69.2017.805.0001, que tramitam 
no MM. Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, apontado coator.

Consta da Impetração, em síntese, que os Pacientes foram autuados pela suposta prática de ato 
infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável – art. 217-A do Código Penal –, sob a alegação, 
em síntese, de que o representado A.M.M.S, no ano de 2015, então com 12 (doze) anos de idade, 
em sua casa, beijou a infante R.C.M.R, então com 11 (onze) anos de idade, com o conhecimento 
do seu irmão F.M.S.

Em 29 de julho de 2015, a mãe da adolescente compareceu à Delegacia do Adolescente Infrator 
para registrar um boletim de ocorrência por suposto estupro praticado contra sua fi lha, em decorrência 
da divulgação de um vídeo, no qual aparecem a vítima e os Pacientes, com F.M.S. dizendo: “Aqui é 
a R., que eu e A. acabamos de comer”.

REVISTA BAHIA FORENSE
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Assim, em 28 de novembro de 2016, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu Repre-
sentação, propondo a instauração de procedimento para a aplicação de medida socioeducativa pela 
prática do ato infracional especifi cado acima.

Entrementes, conforme sustenta o Impetrante, tal procedimento não poderia ser concebido no 
ordenamento pátrio, em razão de não ter preenchido as condições necessárias para a sua instauração, 
levando em consideração tratar-se de conduta materialmente atípica e insignifi cante.

Ademais, conforme narra o Impetrante, o fato ocorrido não poderia confi gurar ato libidinoso 
ou conjunção carnal, não havendo proporcionalidade nem tampouco razoabilidade entre a conduta 
dos agentes e o delito imputado a eles.

Posteriormente, alegou a atipicidade da conduta imputada aos Pacientes, haja vista o consenti-
mento entre o adolescente A.M.M.S. e a vítima, tratando-se o namoro somente de beijos e abraços, 
conforme depoimento da própria infante supostamente vitimada. Adicionalmente, aduz que não 
houve conjunção carnal ou ato libidinoso lascivo, conforme laudo pericial.

Nessa toada, concluiu pela atipicidade da conduta, motivo pelo qual se confi guraria a ilegalidade.
Diante dos argumentos expendidos, pleiteou, inclusive por via liminar, a suspensão do proce-

dimento para a aplicação de medida socioeducativa, em curso na 4ª Vara da Infância e Juventude da 
Comarca de Salvador, com o consequente trancamento do aludido procedimento.

Acostou, visando ao êxito do pedido, a documentação de fl s. 17/85.
Em análise perfunctória, o Desembargador Substituto Lourival de Almeida Trindade indeferiu 

a liminar requerida, uma vez que este Signatário estava em licença.
O informe judicial foi oferecido às fl s. 91/96, oportunidade em que o Juízo apontado coator 

teceu as seguintes considerações:

“O Ministério Público, em 28 de novembro de 2016, ofereceu representação postulando a aplicação da 
medida socioeducativa que se afi gure mais adequada a recuperação dos adolescentes, A.M.M.S e F.M.S, 
imputou-lhes a prática do ato infracional análogo ao crime de ESTUPRO, tipifi cado no artigo 217-A, 
caput, do Código Penal Brasileiro, narrando que, no ano de 2015, na rua da Jaqueira, Bairro Periperi, 
nesta Capital, efetuaram conduta típica análoga ao crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tendo 
vitimado a infante R.C.M.R.
Em 05 de março de 2017, foi recebida a representação pela Juíza Titular da 4ª Vara da Infância e Juven-
tude, tendo sido designada audiência de apresentação dos representados para o dia 04/12/2017, às 09:30 
horas, sendo então intimados seus pais ou responsáveis pelos adolescentes, bem como o Ministério Público e 
a Defensoria Pública do Estado da Bahia.
Na audiência de apresentação, houve oitivas dos representados e seus responsáveis legais: foi aberto Termo de 
Audiência com a presença das partes, em que esta Magistrada determinou o prazo de três dias para o ofereci-
mento de defesa prévia pela defesa, considerando o artigo 186 do ECA em que o juízo poderá obter opinião 
de um profi ssional qualifi cado, com a fi nalidade de subsidiar sua decisão e colher elementos de convicção 
para a aplicação de uma remissão, cumulada com medida socioeducativa, nomeando, para tanto, psicóloga 
e Assistente social, devidamente cadastradas no programa de apoio aos órgãos jurisdicionais, para realização 
e apresentação do respectivo relatório.
Aos 13 de dezembro de 2017 a Defensoria Pública apresentou defesa prévia, requerendo a absolvição sumá-
ria dos representados, tendo em vista a evidente atipicidade das condutas narradas na representação, bem 
como apresentou o mesmo rol das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (...)”
Manifestação da Procuradoria de Justiça, às fl s. 101/106, pela denegação da ordem.
É, em resumo, o relatório.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício dos adolescentes 
A.M.M.S. e F.M.S., visando ao trancamento de procedimento de apuração de ato infracional – autos 
de número 0503690-69.2017.805.0001 –, pela suposta prática de ato análogo ao crime de estupro 
de vulnerável, tipifi cado no art. 217-A do Código Penal.

Para tanto, invoca a Defensoria Pública, em síntese, as teses de: a) Princípio da insignifi cância 
– ínfi mo valor da ofensa ao bem jurídico b) desproporcionalidade do ato libidinoso levíssimo; c) 
atipicidade da conduta imputada aos Pacientes.

Como cediço, o trancamento de procedimento penal pela via estreita do habeas corpus é medida 
de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, inequivocamente, inexistência de materia-
lidade delitiva, de indícios de autoria, da pronta atipicidade da conduta ou ausência de punibilidade.

No caso em apreço, a representação imputa aos Pacientes, objetivamente, a prática de ato 
infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, como se extrai de seu exato teor:

“Representante do Ministério Público do Estado da Bahia, que a este subscreve, depois de cumprido o 
disposto no artigo 179, “caput”, do ECA, vem, com fulcro nos arts. 180 III e 182 do mesmo diploma legal, 
oferecer REPRESENTAÇÃO a V. Exa. E propor a instauração de procedimento para aplicação da medida 
socioeducativa que se afi gure mais adequada aos adolescentes qualifi cados nos autos em epígrafe, pela prática 
do ato infracional que passa a expor: (…)
Consta do procedimento que no dia 29/07/2015 LUÍZA CARLA GOMES, mãe de R., compareceu à 
DAI para registrar Boletim de Ocorrência a respeito de suposto estupro praticado por F. e A. contra RA-
QUEL, sendo que o fato chegou ao conhecimento da genitora da vítima através de um vídeo apresentado 
por sua vizinha onde aparecessem a vítima e os representados, onde F. diz “aqui é R., que eu e A. acabamos 
de comer”.
Em depoimentos a DAI, R.C.M.R. informou que fora para casa dos representados na companhia de 
TAUANE após o horário escolar. Ao chegar na casa dos representados a depoente fi cou namorando com A., 
sendo que F. fi cou com ciúmes e xingou A. Dias depois F. convidou a depoente para ir até sua casa, sendo 
que a depoente negou o convite, o que deixou F. com raiva e lhe disse que iria colocar o vídeo que gravou no 
dia que a declarante esteve na residência dele com TAUANE e teria fi cado dentro do quarto com A. Por fi m 
aduziu que F. “rackeou” o seu perfi l na rede social Facebook e colocou várias imoralidades, além de divulgar 
o vídeo da declarante com A.
Em depoimento à DAI, A.M.M.S., informou que apenas beijou R., sendo que se encontrava no quarto com 
R. por convite da mesma, pois antes estava namorando no sofá da sala, onde se encontravam F., TAUANE 
E ANDRESSA e R. teria feito o convite, pois na sala existiam muitas pessoas. Após o depoente ir para o 
quarto F. teria reclamado e dito para ambos saírem do quarto, o que o depoente obedeceu. Por fi m aduziu 
que R. estava frequentando a casa do depoente nos três dias anteriores ao fato, sempre após o horário escolar 
e que a fi lmagem teria sido feita por amigos da rua.
Em depoimento à DAI, F.M.S. informou que estava em casa após o horário escolar juntamente com seu ir-
mão, A. M., quando chegarem R., TAUANE E ANDRESSA. R. teria fi cado namorando com A. no sofá, 
tendo momentos depois R. convidado A. para irem até o quarto, sendo que o depoente ao perceber que os 
dois haviam ido para o quarto reclamou e disse para saírem do quarto, o que A. obedeceu. Informou ainda 
que R. estava na casa do declarante todos dias por volta das 10h, que a fi lmagem havia sido feita por amigos 
da rua pois R. estava muito presente na residência do declarante.
O Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal n 13229-15, presente nos autos, de R.C.M.R., 
oriundo do DPT – IMLNR, onde se lê: “Não há sinais de conjunção carnal e/ou ato libidinoso”.
Na oportunidade de comparecer nesta Promotoria de Justiça, para cumprimento de oitiva de que trata o art. 
179 do ECA, o representado confi rmou as informações prestadas na DAI.
O ato infracional atribuído aos adolescentes representados encontra-se tipifi cado no Art. 217-A, caput, do 
Código Penal Brasileiro.
Isto posto, após a realização da competente instrução do presente feito, requer esta Promotoria de Justiça a 
aplicação da medida socioeducativa que se afi gure mais adequada a recuperação dos adolescentes."

A conduta nuclear da norma incriminadora prevê duas possibilidades distintas para a sua con-
sumação, consistentes na prática de conjunção carnal ou ato libidinoso, conforme seus exatos termos:

"Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos".

Ocorre que, na hipótese em apreço, não se apresentam sequer minimamente presentes os indícios 
de que assim tenham agido os Pacientes, mas, ao revés, há robusto arcabouço circunstancial para se 
compreender, prontamente, que a conduta não existiu.
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Ao prestar informações, a infante vitimada, na Delegacia para o Adolescente Infrator, assim 
narrou:

“(...) DISSE QUE no dia e mês não lembrados do ano em curso, sua colega de sala TAUANE lhe chamou pra 
ir até a residência dos colegas de colégio F. e A., e ao chegar na residência deles a declarante fi cou namorando 
com A. na sala e F. e TAUANE fi caram também na sala mexendo no computador; que TAUANE ao ver a 
declarante namorando com A. lhe empurrou para dentro de um quarto, momento em que F. fi cou com ciúmes, 
pois sempre quis namorar com a declarante, e começou a xingar A. e disse para a declarante sair do quarto; que 
TAUANE depois que lhe empurrou para dentro do quarto e saiu correndo da residência e foi para residência 
dela; que a declarante quando saiu da residência de A. foi até a residência de TAUANE e disse para ela que isso 
não se fazia; que TAUANE respondeu pra declarante dizendo “por mim você é que vai se prejudicar mesma”; 
que a declarante foi embora para a sua residência; que no dia seguinte TAUANE ao chegar no colégio e fi cou 
contando para as colegas do ocorrido entre a declarante e A.; que dias depois F. chamou a declarante para ir 
novamente até a residência dele, e esta disse que não iria, e que só foi no dia anterior por infl uência da sua cole-
ga TAUANE; que F. fi cou com raiva da declarante e lhe disse que iria colocar um vídeo que gravou no dia que 
a declarante esteve na residência dele com TAUANE e teria fi cado dentro do quarto com A.; que F. disse para 
declarante que iria colocar o video que ele gravou dela com A., no Facebook, para lhe desmoralizar e realmente 
o fez e ainda diz que comeu a declarante e que a tinha “brocado”; que F. “ rackeou” o Facebook da declarante e 
colocou várias imoralidades, além de dizer que era o melhor “rackeador” do mundo; que o namoro que teve 
com A. não passou de beijos e abraços; que já namorou anteriormente com outro adolescente, mas também 
não passou de beijos e abraços. (...)" (Destaques adicionados).

Nesse contexto, exsurge prontamente dos trechos colacionados que os adolescentes A.M.M.S. 
e R.C.M.R. namoraram de forma consentida, com “beijos e abraços”, sem qualquer indicativo da 
prática de conjunção carnal ou ato libidinoso correlato.

O próprio laudo pericial do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, conforme registrado na 
representação, afastou a prática da conjunção carnal, senão vejamos:

“(...) QUESITOS MÉDICOS LEGAIS: 1º Há sinais de conjunção carnal recente e/ou prática de outro 
ato libidinoso? Em caso afi rmativo ao primeiro quesito: 2º Há sinal de violência da qual tivesse resultado 
lesão corporal? 3º Trata-se de periciando que, por enfermidade ou defi ciência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que por outra causa não pôde oferecer resistência? (...)

RESULTADOS OBTIDOS: PSA negativo na secreção vaginal e espermatozóides não visualizados nas 
secreções. Ante o exposto conclui a perita, tratar-se de examinada virgem, em fase á negatividade dos exames 
e integridade himenal. Respostas aos Quesitos: ao 1: Não há sinais de conjunção carnal recente, e a 
perita não tem elementos para afi rmar ou negar a ocorrência de ato libidinoso. Ao 2: prejudicado. 
Ao 3: menor com 11 anos de idade."

Não sendo a hipótese de infringência normativa pela conjunção carnal, subsistiria a possibilidade 
de sua ocorrência pela prática de atos libidinosos daquela diversa.

Nesse sentido, embora de conceituação subjetiva, a reprimenda legal aos atos libidinosos têm 
por foco as condutas que, diversas da conjunção carnal, apresentam o propósito nítido de satisfação 
da lascívia do indivíduo, de modo a representar ofensa à dignidade sexual da vítima.

Na lição de Júlio Mirabete:

“Comete também o estupro quem constrange a vítima a praticar ou permitir que com ela se pratique ato li-
bidinoso diverso da conjunção carnal. Ato libidinoso é o ato lascivo, voluptuoso, dissoluto, destinado 
ao desafogo da concupiscência. Alguns são sucedâneos da conjunção carnal (coito anal, coito oral, 
coito ' inter-femora', cunnilingue, anilingue, heterommasturbação). Outros, não o sendo, contrastam 
violentamente com a moralidade sexual, tendo por fi m a lascívia, a satisfação da libido. (...) A 
libidinosidade do ato não depende da compreensão do ofendido ou da sua maior ou menor malícia, sendo 
irrelevante o grau de pudor pessoal da vítima. Por outro lado, embora possa conter como elemento subjetivo 
o fi m de satisfazer a própria lascívia, o ato somente será considerado criminoso se, objetivamente 
considerado, é libidinoso. Ainda que há contato físico entre o agente e a vítima, quando não se 
puder ter o ato como libidinoso, como ocorre, por exemplo, num beijo não lascivo, ainda que 
indesejado, a infração caracteriza apenas a contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 
65 da LCP).” (in Mirabete, Julio Fabbrini – Código Penal Interpretado, 9 ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 1513).

No caso em apreço, como se extrai claramente da versão da própria vítima, não há que se falar 
prática de atos libidinosos, haja vista que, nitidamente, se constata a mera ocorrência de um namoro 
juvenil, resumido a “beijos e abraços”, em típica correlação com os encontros e descobertas amorosas 
naturais da idade em que se encontravam os envolvidos à época dos fatos, sem que disso se possa 
inferir satisfação lasciva com ofensa à dignidade sexual.

Nesse contexto, buscar a responsabilização dos Pacientes, de fato, refoge aos ditames de pro-
porcionalidade, porquanto, em ultima ratio, implicaria coibir o comportamento natural médio dos 
envolvidos.

Note-se, por imperativo, que não se cuida de relativizar a presunção de violência derivada da 
idade da suposta vítima, mas de reconhecer demonstrada a ausência de prática da conduta recri-
minada.

Em precedente assaz ilustrativo, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia:

“ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ERRO DO 
AGENTE QUANTO À PESSOA. IRRELEVÂNCIA. RELACIONAMENTO AMOROSO. IRRELE-
VÂNCIA. TIPICIDADE FORMAL. ATIPICIDADE MATERIAL. ALCANCE PROIBITIVO DA 
NORMA. NAMORO ENTRE ADOLESCENTES. EXCLUSÃO DO DOLO. AVALIAÇÃO SEN-
TENÇA ABSOLUTÓRIA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. Conquanto a 
vulnerabilidade de adolescente menor de 14 anos seja absoluta, em hipóteses de prévio relacio-
namento com outro adolescente, o tratamento entre eles deve se pautar pela isonomia, daí que 
nem sempre existirá dolo por parte do agente, o que impõe a necessidade de aferição de cada 
caso. O juízo de tipicidade não se deve dar apenas com base na mera análise formal da conduta 
e de sua adequação ao tipo legal, mas, também, por indagação do alcance proibitivo da norma, 
não considerada isoladamente, mas conglobada na ordem normativa. O fato pode ser típico do 
ponto de vista formal, mas se não há tipicidade material pela inexistência de afronta ao bem 
materialmente protegido – dignidade sexual do adolescente em formação – tampouco presença 
do elemento subjetivo – vontade do agente dirigida apenas para satisfação de sua lascívia e 
afronta a dignidade sexual da vítima, não há se falar em crime. A tipicidade conglobante não 
surge em razão de permissão que a ordem jurídica resignadamente concede, e sim em razão de 
mandatos ou fomentos normativos ou de indiferença (por insignifi cância) da Lei penal. (Za-
faroni e Pierangeli). Se o dolo é a vontade livre e consciente de praticar o fato típico descrito na lei, não 
se verifi ca por parte de agente que a pouquíssimo tempo completara maioridade, vontade consciente de 
aproveitar-se de vítima na qual mantinha relacionamento amoroso que se iniciou antes.” (TJ-RO – APL: 
00040795020128220701 RO 0004079-50.2012.822.0701, Relator: Desembargador Miguel Monico 
Neto, Data de Julgamento: 18/11/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado 
no Diário Ofi cial em 30/11/2015.)

Em verdade, do que se dessume dos autos, a representação se lastreia, não em nenhum indício 
de efetiva prática de conjunção carnal ou ato libidinoso – refutada em prova técnica e em depoimento 
da vítima –, mas no fato de terem os Pacientes divulgado um vídeo se vangloriando de uma conduta 
que, como visto, não praticaram.

A hipótese, desse modo, máxime poderia confi gurar a infração análoga à difamação da vítima, 
o que, entretanto, não é minimamente objetivado pela representação, cujo foco foi a imputação 
delitiva análoga à contra a dignidade sexual.

Assim, à míngua de elementos mínimos que indiquem a prática de conjunção carnal ou outro 
ato libidinoso com a vítima, não há como se reconhecer presente o núcleo normativo da norma 
penal incriminadora análoga, a evidenciar, de pronto, a ausência de justa causa para a representação, 
em face da ausência de materialidade delitiva.

Consequentemente, vislumbrada tal circunstância na apreciação do writ, torna-se premente 
sua concessão, para que se promova o trancamento do respectivo procedimento representacional.

Nesse sentido (em arestos destacados na transcrição):

“PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMETI-
MENTO, EM TESE, DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 334 DO CP. AUSÊNCIA DE 
MATERIALIDADE. NÃO-COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFI-
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CÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. CARACTERIZAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O trancamento da Ação Penal, mediante a interposição do remé-
dio heróico, sem a necessidade de exame do conjunto probatório, faz-se possível, embora seja as-
sente de dúvidas o seu caráter de excepcionalidade, se se puder demonstrar, de plano, a ausência 
de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da 
autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa 
excludente da punibilidade ou, ainda, em razão da inépcia da denúncia. 2. A caracterização da 
atipicidade, que permite o sobrestamento da persecução penal, em face da aplicação do princípio da insigni-
fi cância, tem lugar quando se puder verifi car, em relação à conduta perpetrada pelo agente, uma ofensivida-
de mínima, em que a ação, apesar de encontrar tipifi cação no ordenamento pátrio, além de não representar 
periculosidade social, também conte com grau de reprovabilidade irrisório, mercê de o ataque ou a omissão 
levados a efeito pelo investigado não implicarem lesão expressiva ao bem jurídico penalmente tutelado, o que 
permitiria o reconhecimento do chamado crime de bagatela que se caracteriza por não deter caráter penal 
relevante. 3. A impossibilidade de atestar a violação de direitos autorais, em razão da absoluta ausência de 
comprovação da materialidade delitiva, uma vez que os CDs e DVDs apreendidos foram destruídos pela 
Receita Federal, não possui o condão de desconsiderar a existência destes, nem mesmo desnatura a circuns-
tância de que estes não sofreram importação regular, não havendo falar, pois, em extensão da aludida au-
sência também em relação à suposta prática do delito de contrabando/descaminho. 4. Estando-se diante de 
caso, em tese, de crime de contrabando ou descaminho, a doutrina e a jurisprudência vêm traçando alguns 
parâmetros a serem obedecidos, especialmente estar-se diante de mercadoria cujo tributo incidente não supe-
re o valor legalmente fi xado para o cancelamento do crédito fi scal, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
em conformidade com o previsto no artigo 20 da Lei 10.522/02, na redação dada pela Lei 11.033/04, que 
regula a extinção daquele, uma vez que se entende ser o direito penal a última ratio, não sendo razoável, 
de um lado, punir determinada conduta penalmente e, de outro, considerá-la irrelevante sob a égide ad-
ministrativa, em função da ausência de grave violação ao bem juridicamente tutelado, porquanto aquele 
rege-se pelos princípios da subsidiariedade, intervenção mínima e fragmentariedade. 5. Para o cálculo do 
valor do crédito tributário relativo às mercadorias estrangeiras que sofreram importação ilegal, deve-se, em 
conformidade com o inciso III do artigo 2º da Lei 10.865/04, levar-se em consideração apenas o Imposto de 
Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sem computar-se as quantias devidas a 
título de COFINS e PIS. 6. Afeiçoando-se a hipótese dos autos a esses parâmetros, uma vez que o montante 
dos tributos federais iludidos é inferior àquele patamar, considerando-se que os impostos impagos devem ser 
calculados na forma como preconizado pelo artigo 65 da Lei 10.833/2003, está-se diante de conduta 
atípica, hábil a justifi car o trancamento pretendido. 7. Concessão da ordem.” (TRF-4 – HC: 29733 
PR 2009.04.00.029733-4, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 
01/09/2009, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/09/2009)

“HABEAS CORPUS” – – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE 
– CONFIGURAÇÃO DO CRIME NÃO DEMONSTRADA – DENÚNCIA RECEBIDA – INAD-
MISSIBILIDADE – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – 
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE – – DECISÃO UNÂNIME. Nos termos do art. 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro, somente se comprova o delito de Embriaguez ao volante com o competente 
teste de alcoolemia, imprescindível para atestar concentração de álcool por litro de sangue superior a seis 
decigramas, o que não pode ser suprido por exame clínico ou prova testemunhal. Diante da ausência 
de materialidade do delito, o trancamento da Ação Penal é medida imperiosa. (TJ-MT – HC: 
00840229120128110000 84022/2012, Relator: DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA, Data de Julga-
mento: 22/08/2012, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2012)

Tais elementos, sopesados em cotejo com a realidade dos autos, confi rmam a inviabilidade de 
prosseguimento da representação análoga à persecução criminal em curso em desfavor dos Pacientes.

Por conseguinte, em alinhamento à compreensão externada pelos arestos aqui transcritos, 
igualmente adotados como fundamentação decisória, têm-se por presentes os requisitos necessários 
a, ainda que pela via excepcional, determinar-se o trancamento da representação invectivada.

Ex positis, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para trancar a representação 
de origem, instaurada em desfavor dos menores A.M.M.S e F.M.S – Processo nº 0503690-
69.2017.805.0001.

TJBA – Habeas Corpus nº 8005088-38.2018.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Se-
gunda Turma, Relator (a): Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras, julgado 
em 05/06/2018

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDAS EM 
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º E ART. 147, 
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5º E 7º, 
AMBOS DA LEI Nº 11.340/06). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCES-
SUAL POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 212, DO CPP, EM FACE 
DA FORMULAÇÃO DIRETA DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS 
PELO MAGISTRADO A QUO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INS-
TRUÇÃO E JULGAMENTO, DIANTE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. NULIDADE PRO-
CESSUAL EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. 
PREJUÍZO À DEFESA DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E CON-
CEDIDA, para confi rmar os termos da medida liminar e declarar a nulidade 
da ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 
14/03/2018.
I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do 
Estado da Bahia, em favor de Magno de Jesus, apontando como autoridade 
coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca 
de Juazeiro/BA.
II – Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos 
crimes tipifi cados no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, com 
incidência dos arts. 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/06, sendo recebida a de-
núncia em 07/04/2016, com apresentação da resposta à acusação, realização de 
audiência de instrução e julgamento em 14/03/2018, na qual foram inquiridas 
as testemunhas arroladas na acusação e decretada a revelia do paciente, com 
fulcro no art. 367 do CPP.
III – Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 824535), a nulidade do 
processo, por ofensa ao disposto no art. 212 do CPP, ante a ausência do Pro-
motor de Justiça na audiência de instrução realizada em 14/03/2018, na qual 
foral formuladas perguntas pelo Impetrado diretamente às testemunhas, em 
que pese a defesa suscitar a nulidade, nos termos do art. 571, II, do CPP, plei-
teando o sobrestamento da ação penal, com a expedição de salvo-conduto e, 
no mérito, a concessão da ordem para determinar a anulação da audiência de 
instrução e julgamento.
IV – Informes judiciais noticiam que o paciente foi denunciado por ter, supos-
tamente, em 15/02/2016, por volta das 21h30min, de forma livre e consciente, 
ofendido a integridade física de sua companheira, Dulcemara da Costa Gon-
çalves, mediante uso de um pedaço de pau, ameaçando-a com a utilização de 
uma faca. Destaca-se que o ilustre Promotor de Justiça fora devidamente inti-
mado para a audiência de instrução e julgamento designada para 14/03/2018, 
não podendo comparecer em face do compromisso em comarca diversa e, ape-
sar da justifi cativa legítima do insigne Promotor de Justiça, o Poder Judiciá-
rio não poderia fi car engessado, dependendo da agenda ministerial. Aduz que, 
na referida assentada, fora oportunizado ao ilustre Defensor Público formular 
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perguntas e que, somente após tal providência, teria inquirido as testemunhas, 
compreendendo estar acobertado pelo princípio da verdade substancial. Ressal-
ta-se que ao Magistrado é permitido complementar as perguntas sobre pontos 
não esclarecidos, consoante o Parágrafo Único do art. 212 do CPP, asseverando 
que, ante a inexistência de qualquer pergunta formulada pelas partes, restaria 
nítido que todos os pontos não foram esclarecidos, possuindo maior sentido a 
formulação de perguntas pelo Magistrado, aduzindo que esta seria a melhor 
interpretação do referido dispositivo, em face do princípio da verdade real, sob 
pena de não se realizar a efetiva justiça. Afi rma-se que o legislador processual 
adotou o sistema misto, dando poder ao Juiz também de produzir provas, em 
conformidade com o caput do art. 209 do CPP, destacando que as testemu-
nhas, apesar de arroladas pelas partes, servem ao processo, não podendo faltar 
com a verdade. Registra-se que os crimes constantes dos autos possuem pena 
diminuta, devendo a justiça atuar com celeridade para evitar o fenômeno da 
prescrição, mormente em tema demasiadamente sensível da modernidade, que 
é a violência contra as mulheres. Por fi m, relata-se que a condução do processo, 
o agendamento de audiências e demais atos processuais constituem prerrogati-
vas do Magistrado, entendendo que a realização da audiência de instrução sem 
a presença de membro do Ministério Público não pode acarretar a nulidade do 
ato processual, tendo, entretanto, atendido a determinação do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, com a devida suspensão da ação penal em 02/04/2018.
V – Razão assiste à impetrante no tocante à nulidade do processo, por ofensa ao 
disposto no art. 212 do CPP, ante a ausência justifi cada do Promotor de Justiça 
na audiência de instrução realizada em 14/03/2018, em função da formulação 
de perguntas pelo impetrado às testemunhas, inobstante a impugnação efetiva-
da no Termo de Audiência pela defesa.
VI – Inicialmente, importa ressaltar que a jurisprudência do STJ entende que a 
formulação direta de perguntas à testemunha, nas hipóteses de ausência minis-
terial no ato instrutório, consubstancia hipótese de nulidade relativa, devendo 
ser demonstrado o prejuízo à parte que a alega, fundado no princípio geral 
norteador das nulidades – pas de nullité sans grief – preconizado no art. 563 do 
CPP, cabendo, ainda, à parte supostamente prejudicada, a arguição oportuno 
tempore, sob pena de preclusão.
VII – No caso em tela, verifi ca-se que a atuação do impetrado na referida assen-
tada extrapolou o quadro de complementariedade permitido pelo art. 212 do 
CPP, maculando efetivamente o sistema acusatório, que pressupõe a indispen-
sável separação entre o papel incumbido ao órgão acusador e ao julgador, com 
demonstração de efetivo prejuízo ao paciente, apontado pela defesa na própria 
audiência de instrução de julgamento, arguido tal nulidade, em conformidade 
com o art. 571 do CPP.
VIII – Assim, resta confi gurada a nulidade processual ocorrida na audiência 
de instrução e julgamento realizada em 14/03/2018, ante a inobservância do 
procedimento previsto no art. 212 do CPP, em violação ao sistema acusatório e 
aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88
IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão 
da ordem, para que seja anulado o processo originário a partir da audiência re-

alizada no dia 14/03/2018 (inclusive), nos termos do art. 573, § 1º, do Código 
de Processo Penal, restando prejudicado o pedido para expedição do salvo-con-
duto em benefício do paciente.
X – Ordem conhecida e concedida, para confi rmar os termos da medida li-
minar e declarar a nulidade da ação penal a partir da audiência de instrução e 
julgamento realizada em 14/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005088-38.2018.8.05.0000, 
provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que fi guram como impetrante, a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, como paciente, MAGNO DE JESUS e, como impetrado, o Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer 
e CONCEDER A PRESENTE ORDEM, para confi rmar os termos da medida liminar e 
declarar a nulidade da ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento realizada 
em 14/03/2018 e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora 
Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
em favor de Magno de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara 
da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Juazeiro/BA.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipifi -
cados no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência dos arts. 5º e 7º, 
ambos da Lei nº 11.340/06, sendo recebida a denúncia em 07/04/2016, com apresentação da 
resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento em 14/03/2018, na qual 
foram inquiridas as testemunhas arroladas na acusação e decretada a revelia do paciente, com 
fulcro no art. 367, do CPP.

Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 824535), a nulidade do processo, por 
ofensa ao disposto no art. 212 do CPP, ante a ausência do Promotor de Justiça na audiência 
de instrução realizada em 14/03/2018, na qual foral formuladas perguntas pelo Impetrado 
diretamente às testemunhas, em que pese a defesa suscitar a nulidade, nos termos do art. 571, 
II, do CPP, pleiteando o sobrestamento da ação penal, com a expedição de salvo-conduto e, no 
mérito, a concessão da ordem para determinar a anulação da audiência de instrução e julgamento.

A inicial veio instruída com os documentos de IDs. 834918/844493.

Petição da impetrante (ID. 842533), requerendo a juntada de decisão concedendo a medida 
liminar em caso análogo, na qual foi suspensa a ação penal (ID. 842536), fazendo referência 
a acórdão da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que concedeu a ordem 
em situação idêntica.

Deferida parcialmente a liminar pleiteada (ID. 864631), com determinação de sobres-
tamento do andamento da ação penal até o julgamento defi nitivo do presente mandamus.

Informes Judiciais (ID. 951098), adunando documentos (ID. 951101).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem, para que 

seja anulado o processo originário a partir da audiência realizada no dia 14/03/2018 (inclusive), 
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nos termos do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o pedido para 
expedição do salvo-conduto em benefício do paciente (ID. 974872).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
em favor de Magno de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara 
da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Juazeiro/BA.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipifi -
cados no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência dos arts. 5º e 7º, 
ambos da Lei nº 11.340/06, tendo sido recebida a denúncia em 07/04/2016, com apresentação 
da resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento em 14/03/2018, na 
qual foram inquiridas as testemunhas arroladas na acusação e decretada a revelia do paciente, 
com fulcro no art. 367 do CPP.

Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 824535), a nulidade do processo, por 
ofensa ao disposto no art. 212 do CPP, ante a ausência do Promotor de Justiça na audiência 
de instrução realizada em 14/03/2018, na qual foram formuladas perguntas pelo Impetrado 
diretamente às testemunhas, em que pese a defesa suscitar a nulidade, nos termos do art. 571, 
II do CPP, pleiteando o sobrestamento da ação penal, com a expedição de salvo-conduto e, no 
mérito, a concessão da ordem para determinar a anulação da audiência de instrução e julgamento.

Informes judiciais noticiam que o paciente foi denunciado por ter, supostamente, em 
15/02/2016, por volta das 21h30min, de forma livre e consciente, ofendido a integridade física 
de sua companheira, Dulcemara da Costa Gonçalves, mediante uso de um pedaço de pau, 
ameaçando-a com a utilização de uma faca. Destacam que o ilustre Promotor de Justiça fora 
devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento designada para 14/03/2018, 
não podendo comparecer em face de compromisso em comarca diversa e, apesar da justifi cativa 
legítima do insigne Promotor de Justiça, o Poder Judiciário não poderia fi car engessado, depen-
dendo da agenda ministerial. Aduzem que, na referida assentada, fora oportunizado ao ilustre 
Defensor Público a formular perguntas e que, somente após tal providência, teria inquirido as 
testemunhas, compreendendo estar acobertado pelo princípio da verdade substancial. Ressaltam 
que ao Magistrado é permitido complementar as perguntas sobre pontos não esclarecidos, con-
soante o Parágrafo Único do art. 212 do CPP, asseverando que, ante a inexistência de qualquer 
pergunta formulada pelas partes, restaria nítido que todos os pontos não foram esclarecidos, 
possuindo maior sentido a formulação de perguntas pelo Magistrado, aduzindo que esta seria 
a melhor interpretação do referido dispositivo, em face do princípio da verdade real, sob pena 
de não se realizar a efetiva justiça.

Afi rma que o legislador processual adotou o sistema misto, dando poder ao Juiz também 
de produzir provas, em conformidade com o caput do art. 209 do CPP, destacando que as 
testemunhas, apesar de arroladas pelas partes, servem ao processo, não podendo faltar com a 
verdade. Registra que os crimes constantes dos autos possuem pena diminuta, devendo a justiça 
atuar com celeridade para evitar o fenômeno da prescrição, mormente em tema demasiadamente 
sensível da modernidade, que é a violência contra as mulheres. Por fi m, relata que a condução 
do processo, o agendamento de audiências e demais atos processuais constituem prerrogativas 
do Magistrado, entendendo que a realização da audiência de instrução sem a presença de mem-
bro do Ministério Público não pode acarretar a nulidade do ato processual, tendo, entretanto, 
atendido a determinação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a devida suspensão 
da ação penal em 02/04/2018.

Razão assiste à impetrante no tocante à nulidade do processo, por ofensa ao disposto no 
art. 212 do CPP, ante a ausência justifi cada do Promotor de Justiça na audiência de instrução 
realizada em 14/03/2018, em função da formulação de perguntas pelo impetrado às testemunhas, 
inobstante a impugnação efetivada no Termo de Audiência pela defesa.

Cabe mencionar trechos da impugnação da defesa e do indeferimento do impetrado na 
audiência supramencionada:

“[...] Dada a palavra ao Defensor Público foi dito que: M.M. Juiz, devidamente intimado, o 
Ministério Público não se faz presente nesta assentada, muito embora o Promotor de Justiça que 
atua neste juízo tenha justifi cado a sua ausência. Todavia, dentro da substituição automática na-
tural dos quadros do Ministério Público deveria ter comparecido seu substituto automático. Con-
siderando que a prova oral a ser colhida nesta assentada diz respeito a requerimento do próprio 
Ministério Público, verifi ca-se não ser possível que este juízo elabore perguntas de forma ativa (e 
não de forma complementar) substituindo a atividade do acusador. Após a reforma de 2008, o art. 
212 do CPP passou a consagrar o sistema de inquirição direta, seja pela própria parte que requereu 
a prova (direct examination) ou pela parte adversa (cross examination), funcionando as perguntas 
do julgador apenas de forma complementar, visando a não prejudicar a sua imparcialidade. Neste 
sentido tem entendido a jurisprudência, a ocorrência de nulidade na violação do art. 212 do CPP, 
o que ainda que se afi rme ser relativa, encontra-se sendo arguida em momento oportuno e com 
evidente prova do prejuízo, qual seja, a substituição da parte pelas perguntas do próprio juiz, que 
ao produzir prova afasta-se da sua função de terceiro imparcial, violando o sistema adversarial e 
a paridade de armas. Ante o exposto, pugna, diante da ausência do MP, não sejam formuladas 
perguntas diretas, declarando encerrada a instrução processual. É o requerimento. Pelo M.M 
Juiz foi fi to que: Tendo-se em vista o requerimento do ilustre defensor, passo a me manifestar. 
Parece a este magistrado que a ausência do órgão ministerial em audiência criminal, estando o 
mesmo ciente do referido ato instrutório, não leva à nulidade do mesmo. Sob a ótica deste juiz, a 
instrução pode e deve ser feita, não passando de uma situação de mera irregularidade. […] Assim, 
a eventual ausência do Promotor Titular ou de seu substituto à audiência criminal, havendo a 
devida intimação, é fato que deve, se for o caso, ser apurado em sede administrativa dentro da 
estrutura do próprio Ministério Público. Importa destacar que o ofício remetido a este juízo pelo 
promotor titular dando ciência da ausência, não requer a redesignação da presente assentada. Por 
fi m, é de se notar que pode sim o juiz, sempre com os olhos voltados à busca da verdade real, fazer 
as perguntas que entender cabíveis para a formação do seu convencimento. Advirta-se ainda que 
o conselho da magistratura deste Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante na 
correição parcial nº 0001846-81.2016.8.05.0000. Isto posto, indefi ro o pedido do ilustre defen-
sor. [...]” (fl s. 72/73 do documento de ID. 824563). (grifos no original).

Inicialmente, importa ressaltar que a jurisprudência do STJ entende que a formulação 
direta de perguntas à testemunha, nas hipóteses de ausência ministerial no ato instrutório, 
consubstancia hipótese de nulidade relativa, devendo ser demonstrado o prejuízo à parte que a 
alega, fundado no princípio geral norteador das nulidades – pas de nullité sans grief – preconizado 
no art. 563 do CPP, cabendo, ainda, à parte supostamente prejudicada, a arguição oportuno 
tempore, sob pena de preclusão.

No caso em tela, verifi ca-se que a atuação do impetrado na referida assentada extrapolou 
o quadro de complementariedade permitido pelo art. 212 do CPP, maculando efetivamente o 
sistema acusatório, que pressupõe a indispensável separação entre o papel incumbido ao órgão 
acusador e ao julgador, com demonstração de efetivo prejuízo ao paciente, apontado pela defesa 
na própria audiência de instrução de julgamento, arguida tal nulidade, em conformidade com 
o art. 571, do CPP.

Cabe mencionar trechos do parecer ministerial:

“[...] Compulsando os autos, entendemos que merece prosperar o pedido do impetrante para 
anular o processo originário a partir da audiência de instrução realizada no dia 14 de março de 
2018, senão vejamos:
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É certo que o Magistrado não está obrigado a adiar a realização da assentada em razão da 
ausência do Membro do Ministério Público que, embora devidamente intimado, não tenha 
comparecido à assentada (vale registrar que, no caso dos autos, tampouco compareceu seu 
substituto legal).

Entretanto, não poderia o Magistrado, na assentada do dia 14 de março de 2018 (realizada 
sem a presença do Promotor de Justiça), inquirir diretamente as testemunhas arroladas pelo 
Ministério Público, pois violaria o caráter complementar da atuação do Juiz, previsto no art. 
212 do Código de Processo Penal, que dispõe:

'Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admi-
tindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem 
na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá 
complementar a inquirição.' (Grifos nossos).

[…] Ante o exposto, somos pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja anulado 
o processo originário a partir da audiência realizada no dia 14 de março de 2018 (inclusive), 
nos termos do art. 573, § 1º., do Código de Processo Penal (teoria dos frutos da árvore en-
venenada), conforme explicitado acima, restando prejudicado o pedido para expedição do 
salvo-conduto em benefício do paciente.” (fl s. 01/10 do documento de ID. 974872). (grifos e 
sublinhados no original).

Nesta linha intelectiva:

“EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO NA

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. O parágrafo único do artigo 212 do CPP estabelece que, 'so-
bre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição'. Ausente o Ministério 
Público na audiência de instrução, a prova foi produzida com inversão da ordem inquiritória e 
a atuação do magistrado desbordou do quadro de complementaridade, violando, portanto, o 
sistema acusatório e confi gurando o prejuízo à parte. Preliminar acolhida para desconstituição 
da sentença a fi m de que seja renovada a instrução processual, prejudicado o exame do mérito 
recursal. [...]”. (TJ-RS. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70055601900. Segundo Grupo 
de Câmaras Criminais. Relator: Jayme Weingartner Neto. Julgamento: 08/11/2013. Publicação: 
10/12/2013).

“[...] 3. Inobservância do artigo 212 do CPP. A técnica de inquirição foi modifi cada a partir 
da nova redação do artigo 212 do CPP. Caso não observada a ordem inquiritória, confi -
gura-se nulidade relativa. No caso concreto, nulidade arguida em momento oportuno e 
reconhecida a afronta ao caráter complementar da inquirição e, por consequência, violação 
ao sistema acusatório. Nulidade processual acolhida para declarar a nulidade do processo 
a partir da audiência de instrução, inclusive, determinando o retorno dos autos à origem, 
para que os atos sejam renovados.[...]”

(TJ-RS. Apelação Crime nº 70054215207. Terceira Câmara Criminal. Relator: Jayme Weingart-
ner Neto. Julgamento: 04/07/2013. Publicação: 25/07/2013).

Assim, resta confi gurada a nulidade processual ocorrida na audiência de instrução e jul-
gamento realizada em 14/03/2018, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 212 
do CPP, em violação ao sistema acusatório e aos princípios constitucionais do devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Pelo quanto expendido, voto no sentido de conhecer e CONCEDER A ORDEM DE 
HABEAS CORPUS, para confi rmar os termos da medida liminar e declarar a nulidade da ação 
penal a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 14/03/2018.

TJBA – Habeas Corpus nº 0025165-44.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Des. Lourival Almeida Trindade, julgado em 06/03/2018

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTES DENUN-
CIADOS E, POSTERIORMENTE, CONDENADOS PELA PRÁTICA 
DO DELITO, CATALOGADO NO ART. 213, § 1º, ÚLTIMA PARTE, C/C 
O ART. 226, I, E ART. 71, CAPUT, TODOS DO CPB. DECISUM A QUO, 
QUE DETERMINOU A EXECUÇÃO ANTECIPADA DAS PENAS DOS 
PACIENTES, PENDENTES, DE JULGAMENTO, NESTA TURMA, EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO. INJURIDICIDADE DA DECISÃO PRIME-
VA EVIDENCIADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, 
ANTES DO TRÂNSITO, EM JULGADO DESTA.VERGASTAMENTO 
DESAPIEDADO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUN-
ÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO-CULPABILIDADE. ILEGALIDADE 
OSTENSIVA E TONITRUANTE. ORDEM CONCEDIDA.
I – Realce-se, de pronto, que o primeiro ponto fulcral deste writ versa a perqui-
rição da juridicidade do decisum a quo, de fl s. 19/31, que determinou a execução 
antecipada das reprimendas dos pacientes, na pendência do julgamento dos 
embargos de declaração, interpostos nesta instância ordinária.
Ponha-se, em relevo, que, no momento da edição da decisão primeva, em 
23/10/2017, vergastada, neste writ, encontravam-se, ainda, pendentes de jul-
gamento, neste Tribunal de Justiça, embargos de declaração, opostos pelos pa-
cientes, E. M. D. de C. S. e G. A. C. S.. Asseverar-se. Numa palavra, quando 
da prolação da decisão objurgada, não se encontrava exaurida a jurisdição, na 
instância ordinária.
In hipotesis, a decisão de execução antecipada da pena dos pacientes, conces-
sa maxima venia, transparece desprovida do mínimo de visos de juridicidade, 
à vista da pendência de julgamento dos pré-aludidos embargos declaratórios, 
quando de sua edição pela sobreeminente juíza primeva.
Explicite-se que a eminente magistrada de origem não possuía competência 
hierárquica, naquele átrio procedimental, para decidir, sobre a execução ante-
cipada da pena dos pacientes, já que a matéria, sob destrame, encontrava-se, sob 
a competência jurisdicional desta Turma.
Como corolário, mais que inelutável, transparece, a mais não poder, tratar-se 
de decisão, tisnada de ilegalidade, ostensiva e tonitruante, merecendo ser aco-
lhida a ordem por este fulcro da impetração.
Vale a pena elucidar-se que, durante a tramitação deste writ, sobreveio um 
novo panorama processual, diverso do predelineado, tendo restado exaurida 
a jurisdição ordinária, neste Tribunal, uma vez que, em 14/11/2017, houve o 
julgamento dos embargos de declaração opostos, anteriormente, não restando 
mais nenhum recurso, pendente de julgamento.
II – De outro ângulo de vista, analisar-se-á, neste passo, o segundo ponto nodal 
da impetração, versando a possibilidade, ou não, da execução antecipada de 
acórdão penal condenatório, antes do trânsito, em julgado, deste.
Sublinhe-se, a propósito do tema, que, malgrado o exaurimento da jurisdição 
ordinária, não há que se encampar, venia concessa, o posicionamento do Supre-
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mo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral1, no ARE 964.246 /SP, bem 
como no HC 126.292 SP2 Sobreleve-se, por oportuno, que, em 5 de outubro 
transato, o Supremo, por maioria, indeferiu as cautelares, nas ADCs 43 e 44, 
declarando a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, mediante interpreta-
ção, conforme a constituição, afastando-se, contudo, o entendimento de que a 
predita norma impediria o início de execução da pena, após o exaurimento das 
vias ordinárias.
Por sem dúvida, apesar da existência de dissenso jurisprudencial e doutrinário, 
em derredor do tema decidendo, em face do texto constitucional, é inteligível 
que, numa visão garantista, há de se haurir conclusão, mais que inelutável, so-
bre a injuridicidade de se proceder a uma execução antecipada das reprimendas 
dos pacientes, na hipótese sob controversão, sem o trânsito, em julgado, do 
acórdão condenatório, oriundo desta Segunda Turma.
Noutro giro verbal, assevere-se que, embora haja o Supremo reconhecido a 
repercussão geral do tema, sob deslinde, no bojo do ARE 964.246, há sinaliza-
ção recente de que poderá vir a ocorrer modifi cação da sua jurisprudência, no 
momento, cambaleante e pendular, maxima venia, ante a externada mudança 
de posicionamento do Ministro Gilmar Mendes. Como tal, reconhecendo a 
injuridicidade da execução da pena, antes do trânsito, em julgado, do édito 
condenatório.
Veja-se a recente decisão monocrática, publicada, em 17/10/2017, no HC 
146.818/ES, do eminente Ministro Gilmar Mendes, acompanhando o po-
sicionamento do Ministro Dias Toff oli, no HC 142.173/SP, determinando a 
suspensão da execução prematura da reprimenda do acusado, até o julgamento 
do mérito do precitado writ, com fi ncas na injuridicidade de tal execução.
Assim sendo, e assim o é, já se vislumbra o delineamento de novo cenário ju-
risprudencial, no Pretório Excelso, em senso contrário daquele outro decisum, 
exarado no predito ARE 964.246.
Não bastassem os fundamentos predelineados, vale adminicular, outrossim, 
que a determinação de execução antecipada das penas dos pacientes, in hipote-
sis, implicaria verdadeira reformatio in pejus, uma vez que estes permaneceram, 
em liberdade, no curso do processo, em primeiro grau de jurisdição, havendo 
apelado, também, em liberdade. Sublinhe-se, ainda, não ter havido recurso do 
órgão ministerial. Sobremais, esta Turma Criminal, no julgamento da apela-
ção, interposta pelos pacientes, manteve a possibilidade de estes recorrerem, 
em liberdade.
Como consectário do quanto asseverado, haverá de se proceder à desconstitui-
ção do decisum a quo, de fl s. 19/31, arrostado, neste habeas corpus, por isso que 
tisnado de inconversível nulidade, ao haver a eminente juíza singular deter-
minado a execução antecipada das reprimendas dos pacientes, precípite e pre-
maturamente, na pendência do julgamento dos embargos declaratórios, nesta 
instância ordinária, bem como por haver sido editado o decisório predito, em 
franco ultraje ao princípio da presunção da não-culpabilidade, entronizado, 

1. Sobre o tema, consulte-se: BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Sa-
raiva, 2015.

2. Julgamento: 10/11/2016. Publicado em 25/11/2016.

em nossa Lei Maior, e, na legislação infraconstitucional, como predelineado, à 
sobejidão, neste voto.
III – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão 
parcial da ordem, “mantendo-se a execução antecipada da pena, porque 
ancorada em entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, 
ressalvando-se, tão-somente, os Pacientes em relação aos quais se encon-
tram pendentes o julgamento dos Embargos de Declaração.” (sic – fl . 57).

IV – ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do HABEAS CORPUS 0025165-44.2017.8.05.0000, 
em que são partes, como pacientes, G. A. C. S., E. M. D. DE C. S., A. A. T., W. R. DE F., 
M. M. DE A., J. G. DE S. S., E. B. B. S. e W. D. B. L., e, como autoridade coatora, a MMa. 
JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE RUY BARBOSA, ACOR-
DAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Crime 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos 
termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos BÉIS. ALFREDO CAR-
LOS VENET DE SOUZA LIMA E OUTROS, em favor de G. A. C. S., E. M. D. DE C. S., 
A. A. T., W. R. DE F., M. M. DE A., J. G. DE S. S., E. B. B. S., W. D. B. L., em que fi gura, 
na qualidade de autoridade coatora, a MM. Juíza de Direito da Vara Crime da comarca de Ruy 
Barbosa.

Em sinopse breve e em consonância com a prédica da preambular, os peticionários tex-
tuam que os pacientes foram denunciados e, ao fi nal, condenados, na instância primeva, pela 
prática do delito, catalogado, no art. 213, § 1º, última parte, c/c o art. 226, I, e art. 71, caput, 
todos do CPB.

Sobrelevam os acionantes haverem os pacientes interposto, neste Tribunal, recurso de 
apelação, em cujo acórdão foi, parcialmente, reformado o édito sentencial.

Pontuam, ainda, os impetrantes que os pacientes, E. M. D. DE C. S., G. A. C. S. e A. A. 
T., teriam manejado embargos de declaração, em face do predito acórdão. Aduzem, ademais, 
que os outros pacientes teriam interposto recursos especial e extraordinário.

Os autores da impetração realçam, também, que a juíza de origem teria determinado a 
execução imediata do precitado acórdão, sem que, ao menos, houvessem sido esgotadas as ins-
tâncias ordinárias, tangencialmente aos pacientes, E. M. D. DE C. S., G. A. C. S. e A. A. T., e 
a extraordinária, no que atine aos demais.

Insurgem-se, por igual, os postulantes contra a fundamentação do decisum primevo, subli-
nhando, inclusive, ultraje aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Ponto fi nalizando-se, os acionantes pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus, para 
que seja suspenso, liminarmente, o início da execução da pena, determinado pela autoridade 
coatora.

Para estadear a súplica, os peticionários abojaram ao processo os documentos de fl s. 19/42.
Liminar indeferida, às fl s. 46/47.
A autoridade coatora prestou as informações de praxe, à fl . 49.
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A Procuradoria de Justiça, no parecer nº 11.441/2017 (fl s. 52/57), opinou pelo conheci-
mento e concessão parcial da ordem, “mantendo-se a execução provisória da pena, porque anco-
rada em entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvando-se, tão somente, os 
Pacientes em relação aos quais se encontram pendentes o julgamento dos Embargos de Declaração” 
(sic – fl . 57).

Os autos deste habeas corpus foram encaminhados à juíza substituta, Dra. Janete Fadul, em 
22/11/2017, decorrentemente de férias deste relator.

Após, em 07/12/2017, a precitada magistrada declarou-se suspeita para o julgamento da 
impetração, por motivo superveniente de foro íntimo (fl . 62).

Neste evolver, os autos adentraram, neste gabinete, prontos para julgamento, no dia 
19/01/2018.

Eis o relatório.

VOTO
Este habeas corpus bem merece algumas palavras como exórdio. Nele, não se fará o panegírico 

da inocência dos pacientes. Até porque, na ação penal a que respondem, esta Turma Criminal, 
à unanimidade, condenou-os a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado. 
Esclareça-se, de pronto, que o julgamento deste habeas corpus adstringir-se-á, só e somente, a 
dizer se os pacientes têm, ou não, à luz de nossa Constituição e da legislação infraconstitucional 
brasileira, o direito de recorrer, em liberdade, mesmo que já condenados, nesta instância de 
segundo grau.

Ainda, como palavras de pórtico, explicite-se que se trata, na espécie, de um processo penal 
que ocupou a mídia estadual, uma vez que os pacientes eram integrantes da banda musical, New 
Hit. Instaurou-se um verdadeiro processo penal midiático, paralelo e do "espetáculo", tamanha 
a cobertura, diuturna e sem tréguas, envolvendo-o. Criou-se conturbado clima, perante a opi-
nião pública local, transformando-a, em autêntico braço inconsciente, de punição sumária. Por 
certo, a mídia está, em seu papel, mesmo quando dele transborda. A liberdade de informação é 
sacrossanta e não pode sofrer censura, ou cerceio, de qualquer espécie, ainda em seus excessos. 
Em momentos assim, exige-se serenidade e equilíbrio do julgador, para que, ao fi nal, triunfe a 
justiça e para que esta não sofra a infl uência malsã, de fatores externos ao processo, capazes de 
obnubilarem a sua cognição. Constitui verdade apodítica a assertiva, segundo a qual quem julga 
não deve deixar-se envolver, nas teias aracnídeas gestadas midiaticamente, por isso que a Justiça 
deve pautar-se pela serenidade, equilíbrio e temperança. É de sabença comum que os delitos 
graves, como os destes autos, ocasionam verdadeiro rumor, ou estrépito social, notadamente pela 
dimensão de visibilidade que lhes dá a mídia. Contudo, o julgador não pode deixar-se pautar 
por esta, tampouco, descurar-se de velar pelos direitos e garantias processuais dos envolvidos, em 
casos penais assim referidos. Em senso contrário do que se afi rma, preponderará, em qualquer 
julgamento, o vozeio da opinião pública, ou melhor, "opinião publicada", tão bem retratada 
por Maria Lúcia Karan3.

Por sem dúvida, o clamor que ecoa de tal “opinião publicada”, insufl ada pelo sensacio-
nalismo midiático, deve ser, sempre, afastado pelos atores judiciais, para que não se deixem 
contagiar pela ambiência dos apriorismos. Evoquem-se, por oportuno, as palavras de Moro 
Giaferri, debatendo, certa feita, com seu rival, Cesar Campinchi uma grande causa, segundo 
a descrição lapidar de Evandro Lins e Silva: "Maître Campinchi vos dizia a toda hora que a 
opinião pública estava sentada entre vós, deliberando a vosso lado. Sim! A opinião pública está 

3. KARAN, Maria Lúcia. Revista de Estudos Criminais. Ano I-2001-N. 1. Porto Alegre: Itec, p. 13.

entre vós. Expulsai-a, essa intrusa. (...) Sim, a opinião pública, esta prostituta, é quem segura 
o juiz pela manga."4.

Volvendo-se aos autos, trata-se de habeas corpus, em o qual se insurge contra a execução 
antecipada5 de acórdão penal condenatório, antes do exaurimento da juridição, nesta instância 
ordinária, tangencialmente aos pacientes, E. M. D. de C. S., G. A. C. S e A. A. T. por isso que 
ainda estava pendente o julgamento dos embargos de declaração, por eles manejados. Demais 
disso, insurgem-se os impetrantes contra a execução prematura do acórdão penal condenatório, 
antes do trânsito, em julgado, sob a alegativa de vergastamento ao princípio da inocência.

Na hipótese, sob destrame, dessume-se que os pacientes foram denunciados e, ao fi nal, 
condenados, na instância primeva, pela prática do delito, catalogado, no art. 213, § 1º, última 
parte, c/c o art. 226, I, e art. 71, caput, todos do CPB.

Nesta diretiva, joeirando-se os autos, é inteligível que esta Segunda Turma da Primeira 
Câmara Criminal julgou, em 28/08/2017, os apelos dos pacientes, réus da ação penal nº 
0001303-45.2012.8.05.0218, havendo, à unanimidade, dado provimento parcial ao recurso 
de E. M. D. de C. S., bem assim negado provimento aos apelos de A. A. T., E. B. B. S., W. 
R. de F., W. D.. L., M. M. de A., G. A. C. S. e J. G. de S. S., excluindo-se, de ofício, a regra 
catalogada, no art. 71 do CP, e dado provimento aos apelos de J. P. dos S. e C. F. S. de A., 
absolvendo-os da acusação.

Sequencialmente, em 27/09/2017, os pacientes, E. M. D. de C. S. e G. A. C. S, opuseram 
embargos de declaração, ao argumento, em sinopse, de que teria sido omisso o julgado.

Neste evolver, em 23/10/2017, a digníssima magistrada primeva, Dra. Marcela Moura 
França Pamponet, determinou a:

“execução imediata (provisória) da decisão penal condenatória de segunda instância proferida pela 
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia na Apelação 
Criminal 0001303-45.2012.8.05.0218, publicada no Diário Ofi cial nº 1.896, de 18 de setembro de 
2017, [...] em face de A. A. T., E. B. B. S., E. M. D. DE C. S., G. A. C. S., J. G. DE S. S., M. M. DE 
A., W. D. B. L. e W. R. DE F., condenados a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão 
em regime inicial fechado” (sic – fl . 30).

Após, em 06/11/2017, o Bel. Antônio Roberto Leite Matos, defensor do paciente, A. 
A. T. aviou petitório, no qual requereu a devolução de prazo para a interposição de embargos 
declaratórios, o que restou albergado por este relator, no dia subsequente, decorrentemente do 
justo motivo, comprovado pelo peticionário.

Entrementes, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, vislumbra-se 
que, malgrado haja sido o defensor intimado da predita decisão, por intermédio de publicação, 
no e-DJE, em 08/11/2017, não houve a interposição de embargos de declaração, pelo acusado, 
Alan Aragão Trigueiros.

Sobreleve-se, outrossim, que, em sessão realizada no dia 14/11/2017, esta Segunda Turma 
da Primeira Câmara Criminal inacolheu os embargos declaratórios interpostos por E. M. D. 
de C. S., G. A. C. S e Carlos Frederico Santos de Aragão, à unanimidade, da relatoria deste 
desembargador.

4. Apud, SILVA, Evandro Lins e. A defesa tem a palavra (O caso Doca Street e algumas lembranças). Rio de Janeiro: 
Aide Editora e Comércio de Livros Ltda., 1980, p. 33.

5. Apesar da utilização indistinta pelos nossos tribunais das expressões execução antecipada e execução provisória da 
pena, como sinônimas, neste voto, preferencialmente, fará separação terminológica das expressões. Dar-se-á prefe-
rência ao uso da nomenclatura “execução antecipada de pena”, por mais apropriada. Cf. ROIG, Rodrigo Duque 
Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 126.
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Realce-se, de pronto, que o primeiro ponto fulcral deste writ versa a perquirição da juridi-
cidade do decisum a quo, de fl s. 19/31, que determinou a execução antecipada das reprimendas 
dos pacientes, na pendência do julgamento dos embargos de declaração, interpostos nesta 
instância ordinária.

Ponha-se em relevo que, no momento da edição da decisão primeva, em 23/10/2017, ver-
gastada, neste writ, encontravam-se ainda pendentes de julgamento, neste Tribunal de Justiça, 
embargos de declaração opostos pelos pacientes E. M. D. de C. S. e G. A. C. S, reassevere-se. 
Numa palavra, quando da prolação da decisão objurgada, não se encontrava exaurida a juris-
dição, na instância ordinária.

Assim sendo, e assim o é, conclui-se, sem equivocidade alguma, que, in hipotesis, a decisão 
de execução antecipada da pena dos pacientes, concessa maxima venia, transparece desprovida do 
mínimo de visos de juridicidade, à vista da pendência de julgamento dos pré-aludidos embargos 
declaratórios, quando de sua edição pela sobreeminente juíza de primeiro grau, tresdiga-se.

Consectariamente, explicite-se que a eminente magistrada de origem não possuía compe-
tência hierárquica, naquele átrio procedimental, para decidir sobre a execução antecipada da 
pena dos pacientes, já que a matéria sob destrame encontrava-se sob a competência jurisdicional 
desta Turma.

Como corolário, mais que inelutável, transparece, a mais não poder, tratar-se de decisão 
tisnada de ilegalidade, ostensiva e tonitruante, merecendo ser acolhida a ordem por este fulcro 
da impetração.

A propósito da matéria decidenda, eis ementas de paradigmáticos acórdãos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO 
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. (…) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRE-
CIAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(…)
II – Na hipótese, no entanto, ainda se encontram pendentes de apreciação os embargos de 
declaração opostos em face do acórdão que julgou o recurso de apelação, razão pela qual, 
não exaurida a jurisdição do Tribunal de origem, está obstada a determinação de mandado 
de prisão para execução provisória da pena (precedente).
Ordem parcialmente concedida, para suspender os efeitos da execução provisória determi-
nada em face do paciente, até o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem.”
(HC 396.414/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, 
DJe 30/06/2017 – grifou-se).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABI-
MENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂN-
CIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO. EXECUÇÃO 
SUSPENSA. (...). ORDEM DE PRISÃO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]
III – Na hipótese, no entanto, ainda se encontram pendentes de apreciação os embargos de 
declaração opostos em face do v. acórdão que julgou o recurso de apelação, razão pela qual, 
não exaurida a jurisdição do eg. Tribunal de origem, está obstada a determinação de man-
dado de prisão para execução provisória da pena. (Precedentes).
[...]
Ordem concedida de ofício para suspender os efeitos da execução provisória determinada em face 
do paciente, até o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, bem como para 
fi xar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e determinar sua substituição por 
restritiva de direitos, nos moldes a serem defi nidos pelo MM. Juízo da Execução Penal.”

(HC 402.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, 
DJe 11/10/2017 – grifou-se).

Vale a pena elucidar-se que, durante a tramitação deste writ, sobreveio um novo panorama 
processual, diverso do predelineado, tendo restado exaurida a jurisdição ordinária, neste Tri-
bunal, uma vez que, em 14/11/2017, houve o julgamento dos embargos de declaração opostos 
anteriormente, não restando mais nenhum recurso pendente de julgamento.

Lado outro, não há que se excogitar, ainda, do trânsito, em julgado, do acórdão conde-
natório, em face da interposição pelos impetrantes de recursos, especial e extraordinário, em 
consonância com consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal – Esaj.

De outro ângulo de vista, analisar-se-á, neste passo, o segundo ponto nodal da impetração, 
versando a possibilidade, ou não, da execução antecipada de acórdão penal condenatório, antes 
do trânsito em julgado deste.

Sublinhe-se, a propósito do tema, que, malgrado o exaurimento da jurisdição ordinária, 
não há de se encampar, venia concessa, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em 
sede de repercussão geral6, bem como no HC 126.292/SP7. Para tanto, ousa-se, nesta cadência, 
oferecer este relator os embargos de sua pálida discordância aos preditos julgados, por isso que a 
execução, antes do trânsito em julgado da condenação, vergasta, desapiedadamente, o princípio 
constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade, ou, ainda, da incensurabi-
lidade, conforme terminologia de René Dotti.

A breve trecho e em prolegômenos históricos, dir-se-á que o princípio da presunção da ino-
cência deita suas vertentes genéticas no direito romano, infl uenciado pelo cristianismo, incidindo 
sobre uma pessoa acusada a máxima do in dubio pro reo, enquanto regra de valoração da prova.8

Nesta mesma linha, Gomes Filho delineia o aludido instituto, em sua evolução histórica, 
desde o direito romano, passando pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1789, pelas Escolas Penais, ora de inspiração liberal, ora de ideologia fascista, culminando 
com sua inserção, nos textos internacionais de direitos humanos e nos textos constitucionais 
modernos.9

Neste mesmo delineamento histórico, nosso Texto Magno atual faria entronizar, em seu 
corpo, o princípio do estado de inocência, conotando-o, portanto, de status de dignidade cons-
titucional, enquanto garantia fundamental. Aliás, erigido pelo mesmo constituinte originário 
como verdadeira cláusula pétrea, tratando-se, pois, de vero oásis de incolumidade, a proteger 
os direitos e garantias de todo acusado. Como tal, nem mesmo o constituinte derivado, através 
de emenda constitucional, poderá modifi cá-la. Cuida-se, além disso, de princípio reitor do 
processo penal brasileiro, dada a sua vinculação com o conceito jurídico de culpabilidade, 
adotado em nosso país.10

Eis, no particular, o teor do inciso LVII, do art. 5º, da CF:

“LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal conde-
natória;” (grifou-se)

6. Sobre o tema, consulte-se: BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 
2015.

7. Julgamento: 10/11/2016. Publicado em 25/11/2016.
8. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de 

São José da Costa Rica. - São Paulo: Atlas, 2014, p. 89.
9. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. - São Paulo: Saraiva, 1991, p. 9-34
10. PRADO, Geraldo. Boletim do IBCrim, n. 277, dezembro/2015, p. 11.
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Unidirecionalmente e na trilha de excelência do pré-aludido texto constitucional, o art. 
105 da Lei de Execuções Penais e o art. 283 do Código de Processo Penal11

“Art. 105, da Lei de Execuções Penais. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena 
privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de 
recolhimento para a execução.” (grifou-se)

“Art. 283, do CPP. Ninguém poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita e funda-
mentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada 
em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão 
preventiva.” (grifou-se)

Ver-se-á, então, que, de qualquer ângulo de interpretação, seja lógica, seja sistemática, seja 
histórica, seja literal, enfi m, o aludido princípio, albergado pela nossa Lei Maior, vem orlado 
de uma verdadeira preocupação com os direitos e garantias individuais.12

Aliás, a doutrina é pródiga de autores na defesa intransigente do princípio da presunção de 
inocência ou da não-culpabilidade. Tanto faz a terminologia utilizada, uma vez que as expressões 
se equivalem, sem qualquer distinção.13

Nesta alheta doutrinária, não se pode olvidar a assertiva de Ferrajolli, segundo quem a 
presunção de inocência representa um princípio fundamental de civilidade, enquanto opção 
garantista, em favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da impunidade 
de algum culpado. 14

Em seu prol,   ums esclarece representar tal princípio um confronto entre o interesse 
estatal de punir e o direito de liberdade do cidadão, ou seja, um confl ito, entre o jus puniendi e 
o jus libertatis, malgrado seja ele desconhecido, ou, propositadamente, ignorado na imprensa, 
em decorrência do sensacionalismo. Tanto assim que a concepção popular é no sentido de que, 
logo após cometido o crime e apontado o suspeito, este deve ser preso e iniciar o cumprimento 
da pena, antecipadamente, ignorando-se, às completas, a existência da garantia do devido 
processo legal.15

De novo, recorre-se a Gomes Filho, em outro artigo, ao textuar sobre a presunção de ino-
cência: “Trata-se, além disso, de um daqueles preceitos que a doutrina constitucional denomina 
princípio-garantia, pois visa a instituir, direta e indiretamente, regras jurídicas de proteção da 
posição do indivíduo na sociedade (garantias), estabelecendo, em contrapartida, limites que 
não podem ser transpostos pela atuação estatal.16

Mais uma vez, repete-se Giacomolli, ao pontuar que: “o estado de inocência é um princípio 
de elevado potencial político e jurídico, indicativo de um modelo basilar e ideológico de processo 
penal. Este, quando estruturado, interpretado e aplicado, há de seguir o signo da dignidade e 

11. Por oportuno, o art. 283, do CPP, continua, em plena efi cácia vinculante, por não haver sido banido do cenário 
processual, em decorrência de uma pendente declaração de inconstitucionalidade, nas ADC’s 43 e 44.

12. CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti Castanho de. O processo penal em face da Constituição: princípios 
constitucionais do processo penal. 2. ed. - revisada e ampliada. - RJ: Forense, 1998, p. 97

13. CASARA, Rubens R. R. Processo penal do espetáculo: ensaios sobre o poder penal, a dogmática e o autoritarismo 
na sociedade brasileira. 1ª ed. - Florianópolis: Empório do Direito Editora, 2015, p. 31.

14. FERRAJOLLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad.: Ana Paula Zomer Sica et al. 2. ed.- São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 200, p. 441.

15. THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais: tempo, tecnologia, dromologia, garantismo. - Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006, p. 153.

16. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência: princípios e garantias. In Escritos em homenagem 
a Alberto Silva Franco – São Paulo: Editora RT, 2003, p. 142.

dos direitos essenciais do ser humano, afastando-se das bases inquisitoriais, as quais partiam do 
pressuposto contrário, ou seja, da presunção de culpabilidade da pessoa.”17

Por sinal, dos anos mais distantes do passado, ecoam, sonoramente, em nossa acústica, 
as palavras de Goldschimidt: “os princípios da política processual de uma nação não são outra 
coisa senão os segmentos de sua política estatal em geral. Pode-se dizer que a estrutura do 
processo penal de uma nação não é mais do que o termômetro dos elementos corporativos ou 
autoritários de sua constituição.”18

Nesta mesma senda, proclamam Giuseppe Bettiol e Rodolfo Bettiol: “Existe portanto um 
nexo entre forma de Estado e forma do processo. Aí onde prevaleça a ideia do Estado do Direito, 
onde o cidadão é exatamente tal, fornecido de direitos subjetivos invioláveis, o processo tende 
à ampliação das garantias defensivas e, portanto, ao rito acusatório.19

De outro ângulo de análise, tem-se que, por ocasião do julgamento do HC 126.292, em 
17/02/2016, de relatoria do ex-ministro Teori Zavascki, o plenário do Supremo, por maioria, 
autorizou a execução antecipada da pena, após o exaurimento das instâncias ordinárias, como 
consectário, alterando sua própria jurisprudência anterior, consolidada, como verdadeiro marco 
histórico, no HC 84.078, de 05/02/2009, de relatoria do então ministro Eros Grau20

Sobreleve-se, por oportuno, que, em 5 de outubro transato, o Supremo, por maioria, inde-
feriu as cautelares, nas ADCs 43 e 44, declarando a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, 
mediante interpretação, conforme a constituição, afastando-se, contudo, o entendimento de que 
a predita norma impediria o início de execução da pena, após o exaurimento das vias ordinárias.

Redirecionando-se o olhar para o HC 126.292, de 17/02/2016, de relatoria do ex-ministro 
Teori Zavascki, e resumindo-se, em um só lance, o seu voto condutor, dir-se-á que os pontos 
fulcrais nele residentes e utilizados, como ratio decidendi, escoraram-se na concepção de que 
a situação fática do processo é defi nida, nos tribunais de origem, após decisão condenatória, a 
qual não poderá ser reexaminada pelos tribunais superiores. Sobremais, delineou-se a ideia de 
que o processo é dividido, em duas fases: ordinária, observada, em primeira e segunda instância, 
e extraordinária, ante os tribunais superiores. Assim sendo, o duplo grau de jurisdição estaria 
garantido e o tratamento de não-culpado restaria exaurido, na fase ordinária do processo. Em 
justifi cativa de tal interpretação, recorreu-se a exemplos de ordenamentos jurídicos estrangei-
ros, os quais permitem a prisão, logo após a decisão de segunda instância. Demais disso, foram 
invocadas razões, de conteúdo utilitarista, tais como a necessidade de se evitar a prescrição e 
o desestímulo de recursos protelatórios, além do atendimento ao clamor da sociedade, a qual 
vem insurgindo-se contra a justiça tardia.21

Por sem dúvida, apesar da existência de dissenso jurisprudencial e doutrinário, em derredor 
do tema decidendo, em face do texto constitucional, é inteligível que, numa visão garantista, há 
de se haurir conclusão, mais que inelutável, sobre a injuridicidade de se proceder a uma execução 

17. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de 
São José da Costa

18.  GOLDSCHIMIDT, James. Problemas Juridicos y Políticos del Proceso Penal. Conferencias dadas em la Universi-
dad de Madrid em los meses de diciembre de 1934 y de enero, febrero y marzo de 1953. Barcelona, Bosch, 1935, 
p. 67. Do mesmo autor, vide seu livro mais recente: Princípios Gerais do Processo Penal. Tradução de Hiltomar 
Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2002, p. 71.

19. BETTIOL, Giuseppe e BETTIOL, Rodolfo. Instituições de direito processual penal; tradução por Amílcar Car-
letti. - 1ª - ed. São Paulo: Editora Pillares, 2008, p.165.

20. GRAU, Eros Roberto. Sobre a prestação jurisdicional: Direito Penal. - São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 68 
usque 81. Editorial do Boletim do IBCCRIM. O pêndulo do Supremo, ano 24- n.281 - abril/2016.

21. Editorial do Boletim do IBCCRIM. O pêndulo do Supremo, ano 24- n.281 – abril/2016.
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antecipada das reprimendas dos pacientes, na hipótese sob controversão, sem o trânsito, em 
julgado, do acórdão condenatório, oriundo desta Segunda Turma.

No que tangencia ao tema decidendo, neste habeas corpus, calham, por pertinentes, os 
excertos do voto divergente do eminente Ministro Celso de Mello22

[...] Acho importante acentuar que a presunção de inocência não se esvazia progressivamente, à medida 
em que se sucedem os graus de jurisdição. Isso signifi ca, portanto, que, mesmo confi rmada a condenação 
penal por um Tribunal de segunda instância, ainda assim subsistirá, em favor do sentenciado, esse 
direito fundamental, que só deixará de prevalecer – repita-se – com o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, como claramente estabelece, em texto inequívoco, a Constituição da República.

[…]
Não se ignora que a sentença, enquanto sujeita a recurso, de natureza ordinária ou de caráter extra-
ordinário, qualifi ca-se como um ato estatal essencialmente instável e provisório, caracteristicamente 
reformável e naturalmente dependente, no desenvolvimento de seu integral conteúdo efi cacial, do 
trânsito em julgado, pois é deste fato processual que resulta a especial qualidade que torna imutável e 
indiscutível o comando emergente da parte dispositiva do ato sentencial.

De qualquer modo, mesmo que não se considerasse o argumento constitucional fundado na presunção 
de inocência, o que se alega por mera concessão dialética, ainda assim se mostraria inconciliável com o 
nosso ordenamento positivo a preconizada execução antecipada da condenação criminal, não obstante 
sujeita esta a impugnação na via recursal excepcional (RE e/ou REsp), pelo fato de a Lei de Execução 
Penal impor, como inafastável pressuposto de legitimação da execução de sentença condenatória, o seu 
necessário trânsito em julgado.

Daí a regra inscrita no art. 105 de referido diploma legislativo, que condiciona a execução da pena 
privativa de liberdade à existência de trânsito em julgado do título judicial condenatório:

'Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver 
ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.' (grifei)

Idêntica exigência é também formulada pelo art. 147 da LEP no que concerne à execução de penas 
restritivas de direitos:

'Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execu-
ção, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, 
requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.' (grifei)

É de assinalar, ainda, Senhora Presidente, que, em nosso sistema jurídico, nem mesmo uma simples 
pena de multa imposta em processo criminal pode ser executada sem que, antes, transite em julgado a 
sentença condenatória que a impôs, como deixa claro o art. 50 do Código Penal:

'Art. 50 – A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. 
(…).' (grifei)

[…]
Posta a questão nesses termos, não há como compreender que esta Corte, em nome da presunção de 
inocência, afaste a possibilidade da inclusão do nome do réu no rol dos culpados antes do trânsito em 
julgado da decisão condenatória, mas permita, paradoxalmente, a execução prematura (ou provisória) 
da pena, que se projeta com efeitos muito mais gravosos sobre o “status poenalis” do condenado.

Vê-se, portanto, qualquer que seja o fundamento jurídico invocado (de caráter legal ou de índole 
constitucional), que nenhuma execução de condenação criminal em nosso País, mesmo se se tratar de 
simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial defi -
nitivo, resultante, como sabemos, do necessário trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

São essas as razões, Senhora Presidente, que me levam a concluir, presente o que se contém na Consti-
tuição da República e na legislação processual penal do Estado brasileiro, que o reconhecimento da tese 
da “execução provisória” de uma condenação criminal (antes, portanto, do seu trânsito em julgado) 
signifi ca admitir-se, com toda a vênia, uma aberração jurídica, porque totalmente inconstitucional 
e ilegal.

Na realidade, somente sociedades autocráticas que não reconhecem direitos básicos aos seus cidadãos 
repudiam e desprezam o direito fundamental de qualquer indivíduo de sempre ser considerado ino-

22. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp.

cente até que ocorra o defi nitivo trânsito em julgado de sua condenação penal, independentemente do 
caráter (hediondo ou não) do crime pelo qual está sendo investigado ou processado.

Concluo o meu voto, Senhora Presidente. E, ao fazê-lo, peço vênia para acompanhar, integralmente, 
o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator, e deferir o pedido de “medida cautelar”, reafi r-
mando, assim, no que concerne à interpretação conforme do art. 283 do CPP, na redação dada pela 
Lei nº 12.403/2011, a tese segundo a qual a execução provisória (ou prematura) da sentença penal 
condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido 
inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal, tal como expressamente 
assegurado pela própria Constituição da República (CF, art. 5º, LVII).”

Nesta mesma diretiva, consulte-se o posicionamento do sobreeminente Ministro Marco 
Aurélio, externado, com sua pena elegante e com o alíneo que lhe é peculiar, elucidando a 
matéria, sob deslinde, como relator das medidas cautelares, nas ADCs 43 e 4423.

“[...] O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada, pela Lei Maior, ao trânsito em julgado, 
de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal não comporta questio-
namentos. O preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea cujo núcleo essencial nem mesmo o 
poder constituinte derivado está autorizado a restringir.

Essa determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Coloca-se a preclusão maior 
como marco seguro para a severa limitação da liberdade, ante a possibilidade de reversão ou atenuação 
da condenação nas instâncias superiores […]”.

Ousa-se, com as vênias de estilo, discordar da antedita decisão do Pretório Excelso, pro-
ferida no HC 126.292. Para tanto, este relator oferece, de logo, os embargos de sua tímida 
divergência. É que não se pode concordar com o argumento de que o acórdão condenatório, 
editado pelo tribunal de segundo grau, seja sufi ciente para se proclamar a culpa prematura do 
acusado, porque estará encerrada a discussão fática do caso penal e de sua prova. A prevalecer 
semelhante raciocínio, serão ignorados outros aspectos, a serem deslindados, no âmbito dos 
cognominados recursos “nobres”, ou “excepcionais”, tais como a possibilidade de vir a ser pro-
clamada eventual nulidade processual, por parte dos tribunais superiores, bem assim podem 
vir a ser destramadas, outrossim, no espaço destes recursos, múltiplas questões jurídicas, com a 
complexidade que lhes é peculiar, destarte, tornando-se tisnado de ilegalidade o cumprimento 
antecipado da pena. A título de exemplo, cite-se a reforma da dosimetria desta, mediante nova 
calibragem, consequentemente, alterando-se o regime de cumprimento da sanção.

Tanto assim que nos advertem, em lição prestantíssima à espécie fulcral, Gamil Föppel El 
Hirech e Pedro Ravel Freitas Santos "que o recurso especial se destina à discussão da lei federal 
(infraconstitucional). Ou seja, embora não caiba discutir conteúdo fático, resta ainda todo o 
arcabouço jurídico para ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso do recurso 
extraordinário, é possível, malgrado não cabível discussão fática, atacar todos os aspectos cons-
titucionais do processo criminal. Assim, pode-se arguir a inconstitucionalidade de determinada 
lei ou determinado ato adotado durante a marcha processual. (...) Matematicamente, esse pen-
samento pode ser até razoável. Porém, a Constituição da República não se pauta em aritmética 
ou estatística. A presunção de inocência não é um direito que vai diminuindo ao longo do 
processo. A presunção é constante, onipresente, inabalável.24”

23. O Partido Ecológico Nacional e o Conselho Federal da OAB ajuizaram Ações Declaratórias (ADC´s 43 e 44), 
objetivando que o Tribunal confi rmasse a constitucionalidade do art. 283 do CPP, com a redação dada pela lei 
12.403/11. As preditas ADC’s tiveram o julgamento da medida cautelar, que restou indeferida. Encontra-se pen-
dente o julgamento do mérito.

24. EL HIRECH, Gamil Föppel e SANTOS, Pedro Ravel Freitas. Decisão do Supremo é mais um capítulo do Direito 
Penal de emergência. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-fev-17 – Acesso em 28 de fevereiro. 2018. 
Cf., também, Editorial do Boletim do IBCCRIM. O pêndulo do Supremo, ano 24 – n. 281 – abril/2016.
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Nesta diretriz, caminha Maurício Zanoide de Moraes, sublinhando que a decisão do Tribu-
nal a quo é, pura e tão-somente, uma fase e não tem o condão de encerrar a persecução penal.25

Mesmo porque a presunção de inocência, em nosso ordenamento constitucional, fi nca-se 
no conceito de culpabilidade normativa. Como corolário, mais que inelutável, no âmbito do 
recurso extraordinário, poderá vir a ter lugar o questionamento da predita culpabilidade, sem 
qualquer reexame fático, assim como poderá travar-se discussão em derredor dos elementos 
normativos do tipo, na defesa do princípio da legalidade penal, na esfera do recurso especial. 
Em sendo assim, e assim o é, em nosso modelo constitucional, exige-se que a discussão do que 
seja crime se esgote, para que, só e somente, então, se proclame a pena culpa.26

É incontraditável, portanto, a argumentação dos autores referenciados. Afi nal de contas, 
não se pode mensurar a força normativa de um princípio, como o da inocência, de sagração 
constitucional, calibrando-o, ou pesando-o, “em balança de farmácia”, (recorde-se a expressão 
cunhada por Nelson Hungria27) ou na “balança de ourives”, em cada fase procedimental e em 
conformidade com a hermenêutica temporal de cada julgador. Não e não. A calibragem deve 
obedecer a um rito invariável, desde a fase investigativa, até o zênite ou o ocaso da persecução 
criminal –, que é o trânsito, em julgado, do édito condenatório. Neste sentido,   ums evidencia 
que o estado de inocência ou presunção de inocência, como direito fundamental, catalogado 
na Constituição Federal/88, representa um princípio básico do estado democrático de direito, 
no campo das garantias processuais penais, cuja proteção constitucional “refere-se ao período 
que decorre entre o fato ilícito, a investigação e o processo.”28

Não se trata de obediência cega a um suposto formalismo, obcecado e irracional, mas de 
respeito à forma do procedimento processual. Sabidamente, o direito, máxime, o processual 
penal prescinde, via de regra, do formalismo, jamais, da forma. O uso desmesurado daquele é a 
degenerescência desta. No processo penal, que se quer democrático, justo e ético, há verdadeiros 
ritos de passagem, a serem obedecidos, temporalmente, fazendo-nos lembrar, analogamente, 
daquele outros, descritos, no campo antropológico, por Arnold van Gennep29 em seu livro 
homônimo: os ritos de passagem.

Discorda-se, outrossim, da comparação realizada no multicitado HC n.126.292, entre o 
nosso ordenamento jurídico e outros alienígenas. Sabidamente, são modelos diferentes, con-
sectariamente, não se lhes pode dar tratamento isonômico, sob pena de se vergastar, desapie-
dadamente, o princípio da isonomia. Trata-se, à evidência, de franco ultraje a elementar regra 
de justiça, rogata venia. “Por regra de justiça, entende-se a regra segundo a qual se devem 
tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual”30

A propósito do tema versado, Ademar Borges e Cláudio Pereira Souza Neto delineiam-no, 
percucientemente, asseverando que, na Alemanha, na Itália e em Portugal, o início da execução 

25. ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura 
normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 445.

26. BOARO, Guilherme e MACHADO, Vitor Paczek. Execução provisória da pena de prisão e a presunção de inocên-
cia no modelo brasileiro: em busca de uma visão crítica. In Processo Penal contemporâneo em debate / organização 
Nereu José Giacomolli, Carolina Stein, Henrique Saibro. 1.ed. - Florianópolis, SC: Empório do Direito, 2017, p. 
115-116.

27. HUNGRIA, Nelson. Cometários ao Código Penal.  4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v.1, Tomo II, p. 302.
28. THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais: tempo, tecnologia, dromologia, garantismo. - Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Juris, 2006, p. 153.
29. GENNEP, Arnold Van. Os ritos de passagem: estudo sistemático dos ritos da porta e da soleira, da hospitalidade, 

da adoção, gravidez e parto, nascimento, infância, puberdade, iniciação, coroação, noivado, casamento, funerais, 
estações, etc.; Tradução de Mariano Ferreira, apresentação de Roberto da Matta. 4.ed. Petrópolis, Vozes, 2013.

30. BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade; Tradução de Carlos Nelson Coutinho. – Rio de Janeiro: Ediouro, 
1996, p. 20.

da pena, em regra, será examinado pelo tribunal superior, (semelhante ao nosso STJ), ao qual 
incumbe a interpretação da lei infraconstitucional, não lhe competindo o julgamento de even-
tuais recursos, ou reclamações dirigidos aos tribunais constitucionais.31

Nesta mesmíssima senda intelectiva, Carl-Friedrich Stuckenberg, emérito professor da 
Universidade de Bonn, esclarece: "Diferentes ordenamentos jurídicos oferecem diferentes res-
postas para a questão e é por isso que, por exemplo, a presunção de inocência norte-americana 
pode legitimamente diferir das suas irmãs canadense e europeias32.

Na trilha de excelência de tal raciocínio, eis arquétipo excerto do voto do eminente Ministro 
Celso de Melo, na ADC 43 MC: " É por isso que se mostra inadequado invocar-se a prática 
e a experiência registradas nos Estados Unidos da América, na República Francesa, na República 
Federal da Alemanha, no Reino da Espanha e na República Portuguesa, entre outros Estados 
democráticos, cujas Constituições, ao contrário da nossa, não impõem a necessária observância 
do trânsito em julgado da condenação criminal, mesmo porque não contêm cláusula como 
aquela inscrita em nosso texto constitucional que faz cessar a presunção de inocência somente 
em face da defi nitiva irrecorribilidade da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, inciso LVII), 
o que revela ser mais intensa, no modelo constitucional brasileiro, a proteção a esse inderrogável 
direito fundamental".

Em remate, pois, os ordenamentos jurídicos estrangeiros, utilizados, também, como argu-
mentos justifi cadores do antedito voto de Teori, rogata venia, são modelos dissonantes do 
brasileiro, por isso mesmo, não podendo ser invocados como paradigmáticos.

Desmerecem ser albergadas, por igual, quaisquer razões utilitaristas, como mais um dos fun-
damentos da execução antecipada da pena, utilizadas no HC 126.292, após decisão do segundo 
grau, mesmo que pendente de recurso, tais como o afastamento da prescrição, o desestímulo de 
recursos protelatórios, além do clamor popular contra a justiça tardinheira.

Explicite-se, de logo, que a utilização de eventual recurso pela defesa não pode sofrer cer-
ceio, de qualquer natureza, máxime, sob o pretexto de uso excessivo e procrastinatório, desde 
quando o manejo da impugnação seja compatível com a arquitetura de nosso modelo recursal, 
ou seja, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos. Não 
se pode olvidar, in casu, que as impugnações extraordinárias têm previsão expressa, no texto 
constitucional, além de estarem sumuladas (Súmulas 282 e 274, do Supremo e Súmula 07, do 
STJ), dispensadas, portanto, maiores cogitações, em seu prol. O direito de recorrer constitui 
elementar instrumento de garantia, manejado, como meio de defesa, por se tratar, na espécie, de 
um direito fundamental intangível de todo acusado contra o arbítrio estatal e o abuso judicial. 
Recorrer é um direito que não pode ser restringido, sob a alegativa de interesses subalternos da 
defesa, visando a procrastinar o processo, remetendo o deslinde deste para as calendas gregas. 
Este é o desenho recursal, em vigor, em nosso estado democrático de direito.33 Em resumo, 
não se haverá de pensar a tutela jurisdicional sem um efetivo sistema recursal. Em tal pers-
pectiva, são inadmissíveis tropelias, cometidas, em nome de uma celeridade processual, ainda 
que estejamos vivendo, nesta dita sociedade da velocidade. Por evidente, em um verdadeiro 

31. Ademar Borges e Cláudio Pereira Souza Neto, in: http://jota.uol.com.br/uma-proposta-intermediaria-para-o-ini-
cio-da-execução-da-pena-no-Brasil. - Acesso em 02 de fevereiro de 2018. Cf., neste sentido, o artigo de TASSE. 
Adel El. A volta da “execução provisória” da pena, em o qual o autor traça um paralelismo diferenciado, entre os 
sistemas criminais da Alemanha, dos Estados Unidos e o do Brasil. Disponível em: http://conteudojuridico.com.
br/colunas&colunista=104_Adel_Tasse&ver=2361 – Acesso em 02 de fevereiro. 2018.

32.  STUKENBERG, Carl-Friedrich. Quem é presumido inocente do que e por quem? Who is presumend innocent 
of what by whom? In  Revista de Estudos Criminais, n.65, Ab./Jun.2017, Ano XVI. Porto Alegre: Síntese, p. 49.

33. WUNDERLICH, Alexandre. In CARVALHO, Salo de (org.). Crítica à execução penal. Muito além do bem e do 
mal: considerações sobre a execução penal antecipada. 2.ed. Rio de janeiro, Lúmen Júris, 2007, p. 443.
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sistema penal de garantias, não se pode falar de um devido processo legal, expungindo-se seus 
consectários lógicos da ampla defesa e do contraditório. Será, em senso contrário, incidir-se, 
em um supremo paradoxo, em um supremo dislate, falar-se de execução antecipada da pena, 
sem ofensa ao princípio da não-culpabilidade, tampouco, será lógico conceber-se a amplitude 
de defesa, em sua largueza constitucional, restritivamente, a saber, sem o manejo de todos os 
recursos a ela inerentes, desde quando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conforme 
a previsão constitucional e das premencionadas súmulas, reassevere-se.

É de trivial sabença que o desenho de nosso sistema recursal tem suas especifi cidades 
impugnativas próprias, notadamente, os recursos extraordinários. No entanto, o fun-
damento basilar de todo recurso não pode ser elidido, só e somente, por razões utilitaristas e 
de efi cientismo do processo penal, uma vez que ele gravita, em derredor de dois argumentos, o 
da falibilidade humana e o da irresignação do vencido, de resto, vencido, mas não convencido. 
Eis o óbvio ululante: os juízes, mortais que são, também erram à hora de decidir. O dom da 
inerrância é apanágio exclusivo da divindade. Tanto assim que não se pode falar de um baixo 
índice de reforma das decisões no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal. Basta se leiam 
as estatísticas envolvendo os erros judiciais e trazidos, a confronto, neste habeas corpus, segundo 
a pena arguta do decano, Celso de Mello34.

“(...) trago, fi nalmente, nessa minha breve intervenção, à consideração dos eminentes pares, um 
dado estatístico, elaborado a partir de informações veiculadas no portal de informações gerenciais 
da Secretaria de Tecnologia de Informação do Supremo Tribunal Federal (...). De 2006, ano em 
que ingressei no Supremo Tribunal Federal, até a presente data, 25,2% dos recursos extraordiná-
rios criminais foram providos por esta Corte, e 3,3% providos parcialmente. Somando-se os par-
cialmente providos com os integralmente providos, teremos o signifi cativo porcentual de 28,5% 
de recursos. Quer dizer, quase um terço das decisões criminais oriundas das instâncias inferiores 
foi total ou parcialmente reformado pelo Supremo Tribunal Federal nesse período." (grifei)

E os erros judiciários, corrigidos pela Corte Suprema e pelo Superior Tribunal Justiça, 
pululam, aqui, ali e alhures, ou seja, em nossos tribunais estaduais, dos quais vem a maior parte 
dos recursos, versando furto, tráfi co de entorpecentes e quejandos.

Sobre a reversão dos preditos erros, melhor será ouvir as falas de Lenio Streck, em sua fi na 
ironia, a serviço do justo e do ético:

b) Em um país em que há poucos dias a ministra Cármen Lúcia teve que dar uma cautelar em 
habeas corpus para resolver o problema de uma condenação em ação penal de Minas Gerais em 
que um patuleu fora condenado por estar portando um cordão no pescoço contendo um projétil;

c) Em um país em que uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que 
jamais concedeu liminar em habeas corpus;

d) Em um país em que existem órgãos fracionários conhecidos como câmaras de gás...;

e) Em um país em que, como nos contam   ais Lima e Rafael Muneratti, nos habeas corpus com 
liminares indeferidas, que respondem por cerca de 80% do total (5.187), o tempo para um julga-
mento favorável de mérito – no STJ – pode levar em média 219 dias, ou seja, mais de 7 meses (para 
quem pensa que isso é coisa de réu rico, de notar que em 2015 a Defensoria Pública de SP obteve 
êxito, total ou parcial, em cerca de 48% dos habeas corpus impetrados no STJ, o que correspondeu 
a 3.181 processos).

34. Voto vencido do Min. Celso de Mello, no julgamento do HC 126.292, em citação remissiva ao voto do Min. 
Ricardo Lewandowski,na ADF 144.

Neste mesmo sentido, a pesquisa da FGV35. E este escrevinhador arremata, dizendo que, 
nestes brasis, no qual é necessário percorrer uma verdadeira via crucis até as portas de nossa Corte 
constitucional para se obter a reversão de uma condenação por um furto de celular, constitui 
vera temeridade o mais mínimo cerceio, no uso dos recursos extraordinários, sob qualquer argu-
mento. Afi nal de contas, quem devolverá a liberdade perdida ilegalmente? Sabe-se e ressabe-se 
que um minuto vivido no horror de nossos cárceres tem sabor de loucura e de eternidade. E o 
horror sem nome será ainda pior se esse minuto for vivido injustamente.

Pelas razões pré-expendidas, os direitos e as garantias individuais, enquanto preceituações 
cimeiras e de assento constitucional, não podem ser ultrajadas, sob qualquer pretexto, por conta 
de um judiciário tardígrado, cuja andadura de seus processos se dá, a passos lerdos, ou tardos.

Não se desconhece, evocando-se, de novo, Gilberto   us36 que “o fator temporal perpassa 
todo o processo judicial e é a principal razão da crise do Judiciário, na sua incapacidade de dar 
respostas efetivas e em prazo razoável às questões que lhe são submetidas. A lentidão dos órgãos 
judiciários é considerada um sinal de fracasso da função jurisdicional do Estado.”

Por sinal, a máquina da administração da Justiça reconhece sua antológica inefi ciência – 
que não deve ser irrogada, na maioria das vezes, aos nossos juízes. Todavia, a dilação indevida 
e retardatária deve ser irrogada ao Estado-Administração. Ocorre, no entanto, que, em vez de 
fazer sua autocrítica e de buscar soluções efetivas, o Judiciário não pode sanar sua defi ciência 
em dar melhor efetividade à garantia da razoável duração do processo, vilipendiando direitos e 
garantias de todo acusado, dentre estes a utilização e o exaurimento das vias recursais, conglo-
meradas no princípio do devido processo legal, de proeminência constitucional, reassevere-se.

Tal não pode ocorrer, na vigência de um Estado Democrático de Direito, de cunho cons-
titucional, que deve primar pelo respeito aos direitos fundamentais constitucionalizados.

Como consectário, mais que lógico, dir-se-á, estadeado na lição de Aury Lopes Júnior, que 
“o excesso de recursos é sintoma e não causa. Sem falar que também é refl exo de uma enxurrada 
de decisões teratológicas e recorrentes abusos do poder punitivo. Obviamente que, sob o olhar 
da “efi ciência”, o ideal é que nem recurso (defensivo, é claro) houvesse...”37

De outro ângulo de vista, quando se evocam razões utilitaristas de efi ciência do processo 
penal, panpenalismo e outros fundamentos, no momento de uma decisão, não se pode esquecer 
a advertência do mestre italiano, Ferrajolli, em crítica acre, ao lembrar do ressurgimento, em 
nossos tempos, de uma ilusão panjudicialista, por meio da concepção do direito e do processo 
penal, como remédios, ao mesmo tempo, exclusivos e exaustivos, para toda e qualquer infração 
da ordem social, desde a grande criminalidade, ligada a degenerações endêmicas e estruturais do 
tecido civil e do sistema político, até as transgressões, mais minúsculas, das inúmeras leis que são, 
cada vez mais, frequentemente, sancionadas, penalmente, por causa da conhecida inefetividade 
dos controles e das sanções não penais. Segundo o autor, tal fenômeno ameaça, de maneira 
radical, o papel garantista da justiça penal, comprometendo-lhe a efi ciência e direcionando-a a 
formas de direito penal máximo e autoritário.38

No Brasil, tem ocupado o cenário forense certo discurso palavroso, venia concessa, qual seja 
a vã pretensão de se utilizar de um sistema criminal efi ciente, como autêntico alexetério, de uso 

35. Disponível em: http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/fi les/u100/relatorio_fi nal_pesquisa_hc_ipea-mj_-_
junho_-_2014_-_para_publicação.pdf.

36. HUMS, Gilberto. Sistemas Processuais Penais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 35.
37. JÚNIOR, Aury Lopes. Boletim do IBCrim, n. 277, dezembro/2015, p. 13
38. FERRAJOLLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad.: Ana Paula Zomer Sica et al. 2. ed.- São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 451.
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difuso e universal, visando ao controle da violência do dia a dia. Não há dúvida, todavia, de que 
tudo isso não vai além de mera ilusão de segurança jurídica, valendo-se do título homônimo de 
um dos livros de Vera Regina Pereira de Andrade.39

De outro quadrante, dir-se-á que todos os direitos fundamentais inderrogáveis, dentre eles 
a presunção de inocência, compõem um núcleo normativo essencial e infenso à decisão majori-
tária, mercê de seu caráter contramajoritário, de residência constitucional, os quais não podem 
ser relegados ao oblívio pelo intérprete, muito menos, pode sofrer o mais mínimo cerceamento 
o pré-aludido princípio, mercê do clamor social emanado da opinião pública. Enfatize-se, em 
paráfrase a Feldens, que tais direitos se notabilizam pela resistência que oferecem ao legislador, 
naquilo que constitua seu conteúdo ou núcleo essencial, destarte, garantindo aos seus titulares 
uma zona de atuação, imune a intervenções dos poderes públicos, inclusive, do Poder Legis-
lativo. Tais direitos, fortes, ainda, em Feldens, compõem um espaço normativo indisponível à 
decisão majoritária, daí, a razão pela qual são identifi cados como direitos contramajoritários.40

Neste evolver argumentativo, pontua o autor, ipsis verbis, que:

“A Constituição de 1988, ao estabelecer, no art. 60, § 4º, que “não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: (…) IV – os direitos e garantias individuais”, reforça a ideia 
de um 'limite dos limites' não apenas para o legislador como, também, para o próprio poder 
constituinte derivado."41

Discorrendo sobre a relação, entre os órgãos judiciais e a opinião pública, vêm a calhar 
as palavras do eminente Ministro Barroso, ao sobrelevar as complexidades e sutilezas, entre tal 
relacionamento, ao advertir, textualmente: "Todavia, existe neste domínio uma fi na sutileza. 
Embora deva ser transparente e prestar contas à sociedade, o Judiciário não pode ser escravo 
da opinião pública. Muitas vezes, a decisão correta e justa não é a mais popular. Nessas horas, 
juízes e tribunais não devem hesitar em desempenhar um papel contramajoritário. O populismo 
judicial é tão pernicioso à democracia como o populismo em geral.”42

Nesta linha intelectiva, ouçam-se as palavras de Eros Grau43 proferidas, no paradigmático 
HC 84078-7, antes citado: “é bom que estejamos bem atentos, nesta Corte, nos momentos de 
desvario, nos quais as massas despontam na busca, atônita, de uma ética – qualquer ética –, o que 
irremediavelmente nos conduz ao 'olho por olho, dente por dente'. Isso nos incumbe impedir, 
no exercício da prudência do direito, para que prevaleça contra qualquer outra, momentânea, 
incendiária, ocasional, a força normativa da Constituição”.

Noutro giro verbal, assevere-se que, embora haja o Supremo reconhecido a repercussão 
geral do tema, sob deslinde, no bojo do ARE 964.246, há sinalização recente de que poderá vir 
a ocorrer modifi cação da sua jurisprudência, no momento, cambaleante e pendular, maxima 
venia, ante a externada mudança de posicionamento do Ministro Gilmar Mendes. Como tal, 

39. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do con-
trole penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1997. Também, da mesma autora, Sistema penal máximo 
x cidadania mínima: códigos da violência na era da globalização.  Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2003. Cf., ainda, DA ROSA, Alexandre Morais. CARVALHO,   iago Farres. Processo penal efi ciente e ética da 
vingança: em busca de uma criminologia da não violência. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2010.

40. FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal - A Constituição Penal. Porto Alegre: editora Livraria 
do Advogado, 2012, p. 41-43.

41. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a cons-
trução de um novo modelo  - 4.ed. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 443-444

42. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a cons-
trução de um novo modelo. - 4.ed. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 443-444.

43. GRAU, Eros. Sobre a prestação jurisdicional Direito Penal. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p.77

reconhecendo a injuridicidade da execução da pena, antes do trânsito, em julgado, do édito 
condenatório.

Veja-se a recente decisão monocrática, publicada, em 17/10/2017, no HC 146.818/ES, 
do eminente Ministro Gilmar Mendes, acompanhando o posicionamento do Ministro Dias 
Toff oli, no HC 142.173/SP, determinando a suspensão da execução prematura da reprimenda 
do acusado, até o julgamento do mérito do precitado writ, com fi ncas na injuridicidade de tal 
execução.

Eis excerto do pré-aludido decisório, ipsis verbis:

"Conforme tenho enfatizado em diversas ocasiões, em circunstâncias como esta, é necessário conferir 
máxima efetividade à realização das garantias e direitos fundamentais envolvidos os quais assumem 
contornos peculiares, principalmente em sede penal.
No processo penal, o réu, preso ou não, tem o direito de obter resposta do Estado-juiz não pode fi car 
vinculado indefi nidamente a um processo criminal. A investigação criminal e o processo penal afetam 
a intimidade, a vida privada e a própria dignidade do investigado ou do réu.
Em outras palavras, em se tratando de processo penal, em que estão em jogo os bens mais preciosos do 
indivíduo – a liberdade e a dignidade, torna-se ainda mais urgente alcançar solução defi nitiva do 
confl ito.
Em atenção ao princípio da duração razoável do processo (agravo em recurso especial pen-
dente de apreciação) e considerando a plausibilidade de acolhimento das alegações sus-
tentadas pela defesa no recurso especial (dosimetria da pena e consequente mudança de 
regime inicial de cumprimento da reprimenda), entendo que a concessão do pedido liminar 
é medida que se impõe.
Ante o exposto, defi ro, em parte, o pedido de medida liminar, para suspender até o julgamen-
to do mérito deste writ, o início da execução provisória da pena a qual o paciente foi condenado 
nos autos da Ação Penal nº 0004975-61.2007.4.02.5001, da 1ª Vara Federal Criminal da Seção 
Judiciária do Espírito Santo." (grifos no original).

Explicite-se, por sinal, que o posicionamento recente do Ministro Gilmar Mendes volve, 
coerentemente, aos seus ensinamentos constitucionais, em obra conjunta, asserindo, sobre o 
mesmíssimo tema, ora sob contraversão:

“Parece evidente, outrossim, que uma execução antecipada em matéria penal confi guraria grave 
atentado contra a própria ideia de dignidade humana (…) De qualquer sorte toda providência 
ou restrição que importe em antecipação da condenação ou da sua execução parece vedada ao 
legislador.”44

Assim sendo, e assim o é, já se vislumbra o delineamento de novo cenário jurisprudencial, 
no Pretório Excelso, em senso contrário daquele outro decisum, exarado no predito ARE 964.246.

Não bastassem os fundamentos predelineados, vale adminicular, outrossim, que a deter-
minação de execução antecipada das penas dos pacientes, in hipotesis, implicaria verdadeira 
reformatio in pejus, uma vez que estes permaneceram, em liberdade, no curso do processo, em 
primeiro grau de jurisdição, havendo apelado, também, em liberdade. Sublinhe-se, ainda, 
não ter havido recurso do órgão ministerial. Sobremais, esta Turma Criminal, no julgamento da 
apelação, interposta pelos pacientes, manteve a possibilidade de estes recorrerem, em liberdade.

Nesta mesmíssima trilha argumentativa, consulte-se decisório do Ministro Ricardo Lewa-
ndowski, proferido, na medida cautelar, no HC 140.217/DF, publicado, em 14/02/2017, em 
tudo e por tudo, ajustável à hipótese solvenda, in verbis:

44. MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
Constitucional. - 2.ed., rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, p. 635-636.
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"(...) o Ministério Público, tendo em conta a decisão deste Tribunal no julgamento do HC 126.292/SP, Rel. 
Ministro Teori Zavascki – que afi rmou a possibilidade do início da execução da pena após condenação em 
segunda instância –, entendeu haver razão para peticionar ao juízo de primeiro grau e requerer a prisão do 
paciente, no que foi atendido.
(...)
Vê-se, portanto, que a situação dos autos é teratológica, uma vez que, em decorrência de uma petição 
incidental do Parquet, o juízo utilizou-se de uma forma imprópria para modifi car a fundamentação do 
acórdão, valendo-se de expediente não agasalhado pela legislação processual penal, o que confi gura, mutatis 
mutandis, uma reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal.
Com efeito, tal capitulo da sentença não foi objeto de reforma pelo Tribunal de Justiça, não 
havendo falar, agora, em possibilidade de alterar-se uma decisão judicial, ainda pendente de 
recurso nos tribunais superiores, sem que tal se dê pela via processual apropriada, pela simples 
razão de o Supremo Tribunal ter alterado a sua jurisprudência no tocante ao tema da execução 
provisória da pena, ainda não confi rmada em julgamento de mérito pelo Plenário – cumpre 
registrar – de modo a dotá-lo de efeito erga omnes e força vinculante. Para prender um cidadão 
é preciso mais do que o simples acatamento de uma petição ministerial protocolada em primeiro 
grau, sobretudo quando estão em jogo valores essenciais à própria existência do Estado Demo-
crático de Direito como a liberdade e o devido processo legal." (sic)

Ponha-se, em relevo, derradeiramente, que os precedentes desta Segunda Turma Criminal têm 
caminhado, sempre e sempre, na esteira das razões predelineadas, na longuidão deste voto.

Como consectário do quanto asseverado, haverá de se proceder à desconstituição do decisum a 
quo, de fl s. 19/31, arrostado, neste habeas corpus, por isso que tisnado de inconvalescível nulidade, ao 
haver a eminente juíza singular determinado a execução antecipada das reprimendas dos pacientes, 
precípite e prematuramente, na pendência do julgamento dos embargos declaratórios, nesta instância 
ordinária, bem como por haver sido editado o decisório predito, em franco ultraje ao princípio da 
presunção da não-culpabilidade, entronizado, em nossa Lei Maior, e, na legislação infraconstitucional, 
como predelineado, à sobejidão, neste voto.

Ponto fi nalizando-se e diante dos pré-expostos fundamentos, CONCEDE-SE a ordem de 
habeas corpus. Expeça-se o contramandado de prisão, se por al não estiverem presos os pacientes.

Comunique-se, com urgência, ao juízo a quo.
Este acórdão possui força de ALVARÁ DE SOLTURA, em consonância com o art. 260, § 

3º, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo os pacientes, G. A. C. S., E. M. D. de C. S., 
A. A. T. WILLIAN RICARDO DE FARIAS, MICHEL MELO DE ALMEIDA, JOHN GHEN-
DOW DE SOUZA SILVA, EDSON BONFIM BERHENDES SANTOS, WESLEN DANILO 
BORGES LOPES, serem colocados incontinenti, em LIBERDADE, salvo se estiverem presos 
por outro crime, ou houver mandado de prisão expedido, em seu desfavor, após consulta ao 
Sistema de Informação Criminal do respectivo Tribunal e ao Sistema Nacional.

TJBA – Habeas Corpus nº 0027159-10.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Se-
gunda Turma, Relator (a): Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, julgado em

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE 
AÇÃO PENAL. SENTENÇA DE PRONUNCIA. INDICIOS DE AUTORIA. 
FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE MATE-
RIALIDADE. AUSÊNCIA DO CORPO DA SUPOSTA VÍTIMA. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS. IMPOSSIBILI-
DADE. ORDEM DENEGADA EM HARMONIA COM O PARECER DA 
DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 0027159-10.2017.8.05.0000, 
impetrado pelo advogado Rodrigo Ludovico Góes Costa, em favor de Marcos Ludovico Flores Costa, 
apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri Execuções Penais e 
Infância e Juventude de Jequié – BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A 
ORDEM, pelos fundamentos a seguir alinhados.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Rodrigo Ludovico 
Goes Costa, em favor do paciente Marcos Ludovico Flores Costa, apontando como Autoridade 
Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca 
de Jequié.

De forma preliminar, o Impetrante requer sua intimação para a sessão de julgamento do writ, 
com o fi to de fazer sustentação oral, no exercício da ampla defesa e do contraditório.

Da análise da inicial e dos documentos acostados, pode-se inferir que o Paciente foi denunciado 
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 211, ambos do 
Código Penal.

Nesta senda, o Impetrante informa que, após o furto de uma arma, tipo pistola, marca Taurus, 
calibre. 40 (ponto quarenta), de propriedade da Polícia Civil do Estado da Bahia, na residência 
do Paciente, já que esta se encontrava carguejada a ele, policiais integrantes da divisão regional de 
Polícia da cidade de Jequié – 9ª COORPIN/DEPIN/SSP-BA, passaram a desenvolver diligências e 
investigações, acompanhados de o acusado, com a intenção de recuperar a arma subtraída.

Assevera que as investigações apontaram que a arma já mencionada teria sido vista com o Sr. 
Hiago Souza Gomes, razão pela qual todos os policiais da divisão de Jequié, assim como o Paciente, 
procuraram localizar este indivíduo, visando encontrar o paradeiro da arma.

Alega que o Sr. Hiago foi encontrado pelo Paciente e pelos outros policiais, mas que a sua prisão 
não foi efetuada naquele momento em razão de nenhuma arma ter sido encontrada em sua posse.

Destaca, contudo, que o Sr. Hiago Souza deu informações úteis acerca da localização da arma, 
o que possibilitou, no futuro, a elucidação do furto em questão.

Declara que o Sr. Hiago, sem nenhuma objeção, permitiu que fossem feitas buscas em sua casa 
e na casa de sua mãe, de modo que nos dois lugares nenhuma arma foi encontrada, razão pela qual 
o indivíduo foi liberado.

Esclarece que a diligência, bem como a abordagem do Sr. Hiago, foram feiras em plena luz do 
dia e à vista de todos.

Salienta que, posteriormente, Hiago Souza Gomes e Alex Santos da Silva foram indiciados pelo 
furto da arma supracitada na residência do Paciente, tendo sido requerido pela autoridade responsável 
por tal inquérito, o delegado José Fonseca Filho, as respectivas prisões preventivas.

Nesta toada, indica que a Denúncia constante da Ação Penal originária é inepta, por lhe faltar 
interesse de agir, que é uma das condições da ação, consoante o disposto no artigo 39 do Código de 
Processo Penal e seus incisos.

Explica que a Denúncia mencionada não se ateve aos fatos investigados no inquérito policial, 
utilizando-se apenas de provas testemunhais, de forma que não há no inquérito a realização de perícia.

Aduz, ainda, que as testemunhas do caso em tela não foram capazes de respaldar a tese defendida 
pelo órgão acusador, qual seja a de homicídio.
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Assegura que não há nenhum indício de autoria do crime de homicídio por parte do Paciente, 
assim como não há comprovação de materialidade, já que, além da inexistência de laudo cadavérico, 
também não subsistem nos autos do processo provas sufi cientemente aptas a comprovar o cometi-
mento de um crime.

Reitera, assim, que a Denúncia ofertada em desfavor do acusado carece de justa causa, sendo, 
portanto, inepta.

Nesse ínterim, invoca doutrina pátria os artigos 41, 43, 647 e 648 do Código de Processo 
Penal, o artigo 5º da Constituição Federal e o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, de forma 
a justifi car a manifesta ilegalidade imposta ao Paciente.

Observa, ainda, existir o comprovado fummus boni iuris, bem como o periculum in mora.
Por fi m, o Impetrante pleiteia a concessão de habeas corpus, in limine, para que a Ação Penal 

originária seja suspensa até o julgamento de mérito do presente writ.
Requer que, no mérito, a ordem seja confi rmada em defi nitivo para que a Ação Penal seja 

trancada.
À inicial foram juntados os documentos de fl s. 12/155.
Na decisão de fl . 156/158, foi indeferido o pedido liminar em virtude da ausência de um dos 

requisitos essenciais à sua concessão.
A autoridade coatora prestou as informações requisitadas por meio do ofício 22/2017 – GAB, 

colacionado às fl . 161/162.
A douta procuradoria opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. fl . 170/174.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.
Dos autos, vê-se que o Paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta 

prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 211, ambos do Código Penal.
In casu, o Impetrante requer o trancamento da Ação Penal, 0004931-79.2012.8.05.0141, sob 

alegação, em síntese, de constrangimento ilegal ante a falta de justa de causa para sua existência, por 
não haver nenhum indício de autoria do crime de homicídio por parte do Paciente, assim como não há 
comprovação de materialidade, já que, além da inexistência de laudo cadavérico, também não subsiste 
nos autos do processo provas sufi cientemente aptas a comprovar o cometimento do referido crime.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar. Isto porque, ao exame das peças processuais 
colacionadas aos autos, em confronto com a legislação, doutrina e jurisprudência sobre as matérias 
sustentadas na Impetração, verifi ca-se que, no presente caso, não há motivos para o trancamento 
da Ação Penal questionada, visto que, encontram-se presentes, ao menos em tese: – a materialidade 
delitiva, conforme consta dos depoimentos da genitora da vítima e das testemunhas, mormente por 
encontrar a vítima desaparecida por mais de cinco anos, – e indícios de autoria, requisitos que dão 
suporte à defl agração da Ação Penal em comento.

Com efeito, ao exame dos autos, constata-se que o Ministério Público, em 18/06/2012, ao 
examinar o Inquérito Policial nº 002/2010, de fl s. 15/153, que apurou o desaparecimento do jovem 
Hiago Sousa Gomes, cujos fatos envolvem o Paciente, ofereceu a denúncia ora combatida. (fl s. 12/14).

Desta forma, entendendo os Promotores de Justiça Dila Mara Freire Neves, Rafael de Castro 
Matias e Luciano Santana Borges que o inquérito Policial dispõe de elementos sufi cientes para o 
oferecimento da denúncia, e verifi cando-se que esta preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não 
há constrangimento ilegal a sanar, pois o habeas corpus não se presta para o exame aprofundado da 
prova ou para a respectiva discussão e valoração, imprescindíveis ao alcançamento do desiderato 
perseguido pelo Impetrante na sua tese de ausência de justa causa para a persecução penal, devido à 
falta de indícios de autoria, situação não confi gurada no caso concreto.

Ademais, a peça acusatória acostada às fl s. 12/14, que se baseou nos elementos colhidos no 
Inquérito Policial 02/2010, contém os requisitos contemplados na norma inscrita no art. 41 do 
Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa, narrando que o Paciente e 
outro corréu em comum acordo e unidade de desígnios ceifaram a vida da vítima, a qual não pôde 
oferecer resistência, após ocultaram o seu cadáver com o intuito de livrarem-se da acusação,

Extrai-se, ainda, da denúncia que o Paciente teve sua pistola .40 marca Taurus furtada dentro 
de sua residência, sendo que, após investigações apontou-se como possível autor do furto a Vítima, 
assim, no dia 22 de maio de 2010, por volta das 15:30h, com a fi nalidade de apurar tais fatos, o 
Paciente e o corréu dirigiram-se à rua da Banca onde se encontrava Hiago e o conduziram no veículo 
Ford Ka, para a rua da Igreja São José, no bairro Jequiezinho. Lá chegando, colocaram a Vítima de 
joelhos e conversaram por alguns minutos. Após, colocaram-na novamente no veículo e seguiram 
em direção a um bar conhecido como "Bramão", e, a partir desse momento a vítima não foi mais 
vista por nenhuma testemunha, sendo informado pela genitora que seu fi lho foi visto pela última 
vez acompanhado dos denunciados, não tendo mais notícias do mesmo há mais de dois anos.

Denota-se, portanto, que não fi cou demonstrada, de plano e estreme de dúvidas, que a con-
duta noticiada não deveria ser imputada ao Paciente, sobressaindo dos informativos a presença de 
elementos autorizadores da defl agração da Ação Penal.

Da análise dos depoimentos, não se tem como afi rmar, sem sombra de dúvidas, que o Paciente 
não praticou o crime pelo qual encontra-se denunciado, pois presentes os indícios de autoria e 
materialidade.

Ao exame dos elementos até então produzidos, demonstra-se que seria temerário o pretenso 
trancamento da ação penal, até porque das informações prestadas pelo MM Juiz vê-se que o Paciente 
já fora pronunciado e interpôs Recurso em Sentido Estrito. Vejamos:

[...]
"A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2016. Os réus foram regularmente citados e apresentaram 
defesa prévia, às fl s. 152/159 (Marcos) e 185/189 (Antônio). A instrução se deu normalmente, tendo sido 
realizada audiência na qual se procedeu-se à oitiva das testemunhas, bem como foi procedido ao interrogató-
rio dos réus. O Ministério Público, ofertou alegações fi nais do sumário de culpa, requerendo a pronúncia dos 
réus Marcos Ludovico Flores da Costa e Antônio Lázaro Santana, pelas razões alinhadas em seu arrazoado, 
a fi m de que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos na sanção prevista no 
artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 211 do Código Penal Brasileiro. As Defesas dos réus, apresentaram razões fi nais 
às fl s. 243/245 e 246/249 donde pugnaram pela impronúncia destes, por não existir nos autos elementos 
sufi cientes a ensejar uma decisão depronúncia, nada tendo restado provado acerca da participação deles no 
crime.
"Em 20 de setembro de 2017, foi proferida decisão, a qual pronunciou os réus Marcos Ludovico Flores Costa 
e Antônio Lázaro, como incursos nas sanções previstas nos artigos 121, § 2º, IV c/c art. 211 do Código Penal, 
remetendo a competência ao Tribunal do Júri para julgamento do mérito."
"Em 02 de outubro de 2017 o paciente interpôs recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia. 
O Recurso foi recebido às fl s. 315 e o Ministério Público, por intermédio do Douto Promotor de Justiça, 
ofereceu contrarrazões de fl s. 317/320, tendo sido mantida a decisão recorrida e determinada a remessa dos 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em 17 de novembro de 2017." (fl . 161/162)

Vê-se, ainda, no sistema de Informação Processual SAJ, que o referido Recurso de nº 0004931-
79.2012.8.05.0141, distribuído em 11/12/2017, encontra-se em trâmite nessa 2ª Turma da 2ª 
Câmara Criminal, sob minha relatoria.

Cumpre esclarecer que o trancamento de Ação Penal por meio de habeas corpus trata-se de 
exceção, só sendo admitido quando demonstrada nos autos, de forma inequívoca, a atipicidade da 
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou 
de prova sobre a materialidade do delito, o que não se verifi cou no presente habeas corpus.

O trancamento de ação penal, pela via do Habeas Corpus, é medida excepcional, conforme 
leciona Guilherme de Souza Nucci:
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"O deferimento de habeas corpus para trancar a ação penal (ou investigação policial) é medida ex-
cepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a 
investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento1". 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. rev., atual. e amp. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 1049

O presente caso não confi gura tal excepcionalidade, tendo em vista que, conforme demonstrado 
supra, há indícios de autoria e materialidade para a persecução penal.

Nesse sentido, confi ra-se, a jurisprudência pacífi ca do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 288 
E 339, DO CP. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCOR-
RÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO: I – O TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA, NA VIA ESTREITA DO WRIT, SOMENTE É 
VIÁVEL DESDE QUE SE COMPROVE, DE PLANO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A IN-
CIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO, HIPÓTESES 
NÃO OCORRENTES NA ESPÉCIE (PRECEDENTES). II – NO CASO EM TELA, OS FATOS 
NARRADOS NA DENÚNCIA, RESPALDADOS EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIA-
LIDADE. LEVAM, EM TESE, A INDICATIVOS DE EVENTUAL CRIME DE FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA E DENÚNCIA CUJA IMPUTATIO PERMITE A ADEQUAÇÃO TÍPICA, 
NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP, PORQUANTO PERMITE A AMPLA DEFESA. (PRE-
CEDENTES). RECURSO DESPROVIDO." (RHC 18460/MG, 5ª TURMA, REL. MIN. FELIX 
FISCHER, DJ DE 12/02/2007).

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável na 
via mandamental avaliar o conjunto probatório. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO OR-
DINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PE-
NAL. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. EXAME MINUCIOSO DE PRO-
VA. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRU-
DÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1... 
2... 3. Não se admite, na via tímida do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fi m de 
se verifi car a inocência dos Pacientes. 4. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se 
como medida excepcional, a ser aplicada quando evidente a inépcia da denúncia, o que não ocorre 
quando a inicial acusatória descreve conduta que confi gura crime em tese. 5. Agravo Regimental não 
provido. (STF, HC 125873 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 
03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2015 PUBLIC 13-03-2015).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, fl s. 170/174, nos seguintes 
termos:

"...Não é viável o trancamento da ação penal na estreita via do habeas corpus, notadamente porque a 
alegação de falta de justa causa demanda o profundo reexame do material cognitivo constante nos autos."
“dito isto, observa-se do presente caderno processual que o Paciente fora denunciado pela suposta prática do 
crime de homicídio qualifi cado e ocultação de cadáver, tendo como vítima Hiago Souza Gomes.”
[…]
“De outro lado, acresça-se que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa em sede de Habeas 
corpus, pela excepcionalidade que encerra, somente pode ocorrer quando for possível verifi car sem a neces-
sidade de valoração do acervo fático ou probatório dos autos, que se trata de imputação de fato penalmente 
atípico; há incidência de causa extintiva da punibilidade; ou inexiste qualquer elemento indiciário demons-
trativo da autoria do delito, o que não se vislumbra no caso em tratativa.”
“No presente feito, os eventos irrogados ao Paciente se adequam à tipicidade penal, estando incurso nas penas 
dos delitos descritos no art. 121, § 2º, inciso IV e art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo forçoso 
reconhecer, então, que a ação originária não pode ter seu curso obstruído embrionariamente pela via estreita 
do habeas corpus, pois não restou evidenciada a ausência de justa causa na presente sede.”

O trancamento da ação penal não comporta, pois, a possibilidade de qualquer dúvida acerca 
da justa causa persecutória. Não se podendo confi rmar a inexistência da materialidade e a negativa 
de autoria do delito constante da denúncia, não há como determinar o seu trancamento.

Destarte, em harmonia com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, o voto é no sentido 
de DENEGAR A ORDEM.

TJBA – Habeas Corpus nº 0026849-04.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Pri-
meira Turma, Relator (a): Desa. Ivone Bessa Ramos, julgado em 06/02/2018

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO CONDENADO. 
RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE PELA AUTO-
RIDADE COATORA. QUALIFICAÇÃO DA CONDUTA FALTOSA REA-
LIZADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO 
DE REABILITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES 
DO STJ. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 
OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO 
DE REGIME. CÁLCULOS QUE INDICAM O ALCANCE DO REQUISITO 
TEMPORAL.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA AFAS-
TAR O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E TODOS OS EFEITOS 
CONFERIDOS, INCLUSIVE A IMPOSIÇÃO DO PRAZO DE 360 (TRE-
ZENTOS E SESSENTA) DIAS DE REABILITAÇÃO – SEM PREJUÍZO DE 
QUE ESTA VENHA A SER RECONHECIDA APÓS A PRÉVIA INSTAURA-
ÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, RESPEI-
TANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL –, BEM COMO PARA DETER-
MINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME 
FORMULADO PELA DEFESA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0026849-
04.2017.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Misael Santana Guimarães (OAB/BA nº 31.952), 
em favor do Paciente FÁBIO MATOS DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. 
Juiz de Direito da 1.ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Writ e CONCEDER 
PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus, para AFASTAR o reconhecimento da falta grave 
e todos os efeitos conferidos, inclusive a imposição do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias 
de reabilitação – sem prejuízo de que esta venha a ser reconhecida após a prévia instauração de 
Procedimento Administrativo Disciplinar, respeitando-se o prazo prescricional –, bem como para 
DETERMINAR a apreciação do pedido de progressão de regime formulado pela Defesa, tudo nos 
termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Misael Santana Guimarães 
(OAB/BA nº 31.952), em favor de FÁBIO MATOS DE SOUZA, apontando, como Autoridade 
Coatora, o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA.
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Informa que o Paciente foi defi nitivamente condenado à pena de privativa de liberdade de 6 
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no 33 da Lei nº 11.343/2006, 
já tendo cumprido 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de prisão, em regime fechado. Salienta que foi 
deferida a progressão de regime, para o semiaberto, em 13/05/2013.

Noticia que foi o Paciente considerado evadido pelo Juízo por não ter retornado de sua saída 
temporária, no Natal de 2013, quando então foi expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Sustenta que, mesmo considerando o tempo de interrupção relativo ao período de sua evasão 
e recaptura, já restou ultrapassado o lapso temporal necessário à progressão para o regime aberto.

Outrossim, alega que, realizada audiência de justifi cação, determinou a Autoridade Coatora 
ao Paciente, o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a título de reabilitação, sem a precedente 
instauração de processo administrativo disciplinar, em afronta ao art. 47 da Lei de Execuções Penais 
e à Súmula nº 533 do STJ.

Assim, pugna pela concessão, em caráter liminar, da Ordem de Habeas Corpus, para anular a 
Decisão que impôs o prazo de reabilitação, sendo o Paciente imediatamente colocado em liberdade. 
Subsidiariamente, requer “seja determinada a apreciação urgente da progressão do regime aberto 
para o semiaberto”, tudo com a em julgamento defi nitivo.

Instruiu a Exordial com a documentação de fl s. 13/52.
O Writ foi distribuído, por prevenção, em 24/11/2017 (fl . 53).
Em razão do afastamento temporário da Desembargadora relatora, a teor do art. 41 do RITJ/

BA, foram os autos remetidos, pela Secretaria, à Exma. Desa. Aracy Lima Borges, que, na qualidade 
de relatora substituta, apreciou o pedido liminar formulado na Inicial, indeferindo-o (fl s. 55/56-v). 
A Autoridade Impetrada enviou os informes de fl s. 58/60.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, na parte 
conhecida, pela concessão da Ordem, apenas para afastar a "sanção" de 360 (trezentos e sessenta) 
dias, como período de reabilitação (fl s. 63/66).

É o Relatório.

VOTO

Compulsando a documentação acostada ao presente Writ, bem como os autos digitais nº 
0831856-48.2011.8.05.0001, constata-se que, em audiência de justifi cação realizada no dia 
17/10/2017, o Paciente FÁBIO MATOS SOUZA prestou esclarecimentos sobre o motivo de não 
ter retornado ao estabelecimento prisional após saída temporária deferida no Natal de 2013.

Na mesma oportunidade, sua Defesa requereu “a conferência dos cálculos de cumprimento da 
pena para fi ns de progressão de regime”, enquanto o Ministério Público, ante o fato de o Paciente 
ter fugido e com fulcro no art. 118, inciso I, da LEP, requereu a regressão para regime mais gravoso. 
Diante de tais pleitos, deliberou o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara de Execuções Penais de Salvador 
(grifos acrescidos):

O sentenciado cumpre pena de 06 anos e 03 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos dos 
arts. 33 e 33, § 4º ambos da lei 11.343/06, estava no regime semiaberto quando por ocasião do na-
tal/2013, foi autorizado a deixar o estabelecimento penal para passar fora dele a predita data festiva 
com obrigação de retorno até 27/12/2013, porém sem uma justifi cativa plausível deixou de retornar ao 
estabelecimento penal tornando-se evasor do sistema. Muito embora conste do sistema SSP/BA, cujo 
extrato segue para juntada aos autos, que o sentenciado em algum período da evasão, houvera sido en-
caminhado para a 1ª DT de Ilhéus (BO 16-2297, mediante imputação de porte ilegal de arma de fogo 
e posse de um pó branco, a pesquisa no sistema SAJ revelou a inexistência de qualquer procedimento 
policial que tivesse sido instaurado e distribuído para o juízo criminal de Ilhéus, signifi cando dizer 
que não havendo procedimento formalizado não se pode imputar ao sentenciado a prática de novo 
crime, durante a evasão. E como não se pode imputar a prática de novo crime, resta a falta relativa a 
evasão. Este Juízo coerente com decisões anteriores tem tolerado a evasão desde que durante o 
período não se registre formalmente a prática de novo crime, assim é o caso dos autos e por tal 

razão deixo de proceder a regressão do regime de cumprimento da pena do sentenciado, com as 
vênias de estilo. Consta dos autos que o reingresso do sentenciado no sistema se deu 26/04/2017, sendo 
esta data doravante considerada como nova data base para aferição de benefícios. Como o sentenciado 
esteve evadido de 27/12/2013 a 26/04/2017, este período deve ser computado como de interrupção 
da pena. Feitos os cálculos nesta data, percebe-se que o sentenciado cumpriu da reprimenda 
apenas 03 anos 08 meses e 04 dias, restando cumprir 02 anos 06 meses e 26 dias. Refaçam-se 
os cálculos para liquidação da reprimenda. Mantenho o sentenciado no regime semiaberto e no 
estabelecimento em que se encontra. Aplico o período de 360 dias como de reabilitação contado 
a partir de 26/04/2017.

Pois bem, a circunstância de o Paciente, benefi ciado com saída temporária, não ter retornado 
ao estabelecimento prisional na data determinada, qual seja, 27/12/2013, é fato incontroverso nos 
autos – ocorrido seu reingresso na data de 26/04/2017, quando do cumprimento de mandado de 
prisão (fl s. 36/38).

Da análise da decisão judicial acima transcrita, nota-se que a Autoridade Impetrada caracterizou 
a sobredita evasão como falta grave, aplicando o período de reabilitação pelo prazo de 360 (trezentos 
e sessenta) dias, embora não haja considerado esta condição para fi ns de regressão de regime.

Todavia, a despeito da condição de evadido do Paciente ser manifesta nos autos, a constatação 
da prática de falta disciplinar, assim como a identifi cação de sua natureza (leve, média ou grave), 
constituem atribuições, a priori, do Diretor do estabelecimento prisional, nos termos da legislação 
vigente e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É certo que o condenado está adstrito ao cumprimento de normas disciplinares, de modo que 
a transgressão destas regras representa a prática de uma falta, que se classifi ca como leve, média ou 
grave. Esta última, encontra previsão taxativa na Lei de Execuções Penais, nos arts. 50 a 52; e a fuga 
do condenado está disposta no art. 50, inciso II, da LEP.

Mas a competência para apurar a conduta do detento, subsumi-la à norma legal e indicar sua 
natureza faltosa é do Diretor da unidade prisional, no exercício do poder disciplinar na execução 
das penas, a teor dos arts. 47 e 48 da LEP. Ademais disso, exige-se a realização de procedimento 
administrativo disciplinar, consoante art. 59 da LEP; ao Magistrado, por conseguinte, cabe apenas 
o controle judicial das decisões proferidas pela autoridade administrativa.

Perfi lha-se a este entendimento o Superior Tribunal de Justiça, merecendo destaque os seguintes 
julgados (grifos acrescidos):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECU-
ÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA CLASSIFICADA COMO DE NATUREZA 
LEVE PELO CONSELHO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. NOVA CLASSIFICAÇÃO PELO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE 
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. PRECEDENTES. PRÁ-
TICA DE CRIMES DE AMEAÇA E DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESRESPEITO 
À ORDEM DE SERVIDOR. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, IV, E ART. 52, 
AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I – Segundo restou decidido no REsp nº 1.378.557/RS, submetido à sistemática dos recursos 
repetitivos, o poder disciplinar na execução das penas será exercido pela autoridade adminis-
trativa a que estiver sujeito o condenado, cabendo ao Diretor da Unidade Prisional apurar a 
conduta faltosa do detento e realizar a subsunção do fato à norma legal, nos termos dos arts. 47 
e 48 da Lei de Execução Penal.
II – Em que pese seja da autoridade administrativa (Diretor da Unidade Prisional ou Conse-
lho Disciplinar) a atribuição de apurar e classifi car a infração disciplinar, as decisões por ela 
proferidas são atos administrativos, passíveis, portanto, de controle de legalidade pelo Poder 
Judiciário, conforme reconhecido no julgamento do REsp. nº 1.378.557/RS.
III – Desta forma, uma vez provocado, pode o d. Juízo da Execução verifi car a legalidade da decisão e 
a própria natureza da falta disciplinar, seja para afastar a falta grave, nos casos em que a conduta não 
se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal, seja 
para reconhecê-la, quando constatado que a conduta praticada pelo detento está tipifi cada em referi-
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dos dispositivos, não estando vinculado à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho 
Disciplinar.
IV – "É possível o controle judicial – pelo Juízo da execução penal – sobre decisão de Conselho Dis-
ciplinar que, no uso de suas atribuições, concluiu pelo cometimento de falta disciplinar de natureza 
média imputada a reeducando do sistema prisional" (HC nº 381.237/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. 
Maria   ereza de Assis Moura, DJe de 23/3/2017).
Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC 379.521/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAU-
RAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. SÚMULA 533/
STJ.
1. "O reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, em caso de fuga do estabelecimento 
prisional ou de não retorno de saída temporária, somente é possível com a devida instauração de 
procedimento administrativo disciplinar pelo diretor do presídio, conforme entendimento des-
ta Corte (REsp nº 1.378.557/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do Código de Proces-
so Civil, DJe 21/3/2014 e Súmula nº 533 do STJ)" (HC 349.671/RS, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgInt no AgRg no AREsp 958.602/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEI-
RO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

A referida orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal da Cidadania restou consolidada, 
ainda, com a edição da Súmula nº 53345. O art. 48, parágrafo único, da LEP, outrossim, determina 
que “nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fi ns dos artigos 118, inciso 
I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei”.

Ou seja, verifi cada a prática de falta de natureza grave, o diretor do estabelecimento prisional 
deverá comunicar o Juiz da execução para que este aplique determinadas as seguintes sanções: regres-
são de regime (art. 118, I); perda (revogação) do direito à saída temporária (art. 125); perda de dias 
remidos pelo trabalho (art. 127); conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade 
(art. 181, §§ 1º, “d” e 2º).

Assim, conquanto, legalmente, seja atribuição do Magistrado a aplicação de tais medidas 
sancionatórias, frise-se que a obrigação de prévia instauração de procedimento administrativo não 
é mitigada. No ponto, destaque-se trecho do voto proferido pelo Exmo. Ministro do STJ Marco 
Aurélio Bellizze, no julgamento do AgRg no REsp 1251879/RS46 (grifos acrescidos):

Não se olvida que, em razão do cometimento de falta de natureza grave, determinadas consequências 
e sanções disciplinares são de competência do juiz da execução penal, quais sejam, a regressão de 
regime (art. 118, I), a revogação de saída temporária (art. 125), a perda dos dias remidos (art. 127) e a 
conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, § 1º, d, e § 2º). Todavia, a 
regra geral estabelecida na Lei de Execução Penal é que a sanção disciplinar seja aplicada pelo diretor 
do estabelecimento prisional, fi cando a cargo do juiz da execução apenas algumas medidas, confor-
me se depreende do parágrafo único do art. 48: "Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz 
da execução para os fi ns dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei." Veja 
que o dispositivo estabelece que a autoridade administrativa representará ao juiz da execução 
penal para adoção das sanções disciplinares previstas nos aludidos artigos. Assim, antes dessa 
representação, o diretor do presídio deve apurar a conduta do detento; identifi cá-la como falta 
leve, média ou grave; aplicar as medidas sancionatórias que lhe competem, no exercício de seu 
poder disciplinar; e, somente após esse procedimento, quando fi car constatada a prática de falta 
disciplinar de natureza grave, comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida 

45. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.
46. AgRg no REsp 1251879/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

17/12/2013, DJe 19/12/2013

a respeito das referidas sanções de sua competência, sem prejuízo daquelas já aplicadas pela 
autoridade administrativa. [...]
Dessa forma, constata-se que a Lei de Execução Penal não deixa dúvida ao estabelecer que todo o 
"processo" de apuração da falta disciplinar (investigação e subsunção), assim como a aplicação da 
respectiva punição, é realizado dentro da unidade penitenciária, sendo de responsabilidade do seu 
diretor, porquanto é quem detém o exercício do poder disciplinar. Somente se for reconhecida a prá-
tica de falta disciplinar de natureza grave pelo diretor do estabelecimento prisional, é que será 
comunicado ao juiz da execução penal para que aplique determinadas sanções, que o legislador, 
excepcionando a regra, entendeu por bem conferir caráter jurisdicional.

Volvendo-se ao caso concreto, cumpre sublinhar que não existe nos autos do processo de ori-
gem nenhuma informação acerca de prévia instauração, pelo respectivo diretor do estabelecimento 
prisional, de processo administrativo. Como único documento, anterior à audiência de justifi cação, 
oriundo da aludida autoridade, consta apenas o ofício que simplesmente registra o reingresso do 
Paciente à Colônia Penal Lafayete Coutinho (fl . 105).

Além disso, na Decisão objurgada não há nenhuma referência a eventual realização de PAD 
ou indicação de ter o Magistrado exercido a faculdade de controle judicial dos atos administrativos. 
Em verdade, é possível concluir que a atuação a Autoridade Coatora foi resultado unicamente, da 
provocação Ministerial realizada na audiência de justifi cação, à míngua da imprescindível instrução 
do devido processo legal no âmbito administrativo.

Conclui-se, portanto, que a oitiva do condenado em juízo, em audiência de justifi cação, não 
se revela bastante ao reconhecimento de falta disciplinar e de sua natureza, sendo imprescindível 
a instauração de procedimento administrativo com vistas à apuração da conduta perpetrada pelo 
condenado, ainda que patente a sua fuga.

Observa-se, ademais, que além de indevidamente reconhecer como falta grave a conduta do 
Paciente, malgrado não haja imposto sanção disciplinar, a Autoridade Coatora aplicou o prazo de 
360 (trezentos e sessenta dias), a título de reabilitação.

Os prazos para reabilitação da conduta, pelo detento, e seus demais aspectos, encontram 
previsão no Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia (Decreto nº 12.247/2010), que, em seu art. 
117, estabelece:

Art. 117 – O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta, a partir do término do cum-
primento da sanção disciplinar:
I – 03 (três) meses, para as faltas de natureza leve;
II – 06 (seis) meses, para as faltas de natureza média;
III – 12 (doze) meses, para as faltas de natureza grave.

Dessume-se que tal instituto equivale a um período de prova a que se submete o detento – e, 
aqui, frise-se – e se inicia após o cumprimento de sanção disciplinar, como expressamente indica o 
aludido dispositivo.

Evidente, pois, que a estipulação do período de reabilitação pressupõe o cumprimento integral 
de sanção disciplinar, que, por sua vez, só pode ser aplicada após a efetiva constatação da prática de 
falta pelo condenado, reconhecida mediante procedimento administrativo de apuração.

No caso em testilha, a Autoridade Impetrada não infl igiu ao Paciente qualquer sanção disciplinar 
prevista no ordenamento pátrio; aliás, como elucidado alhures, não há sequer o regular reconhe-
cimento da prática de conduta faltosa pelo Paciente, circunstâncias estas que, insofi smavelmente, 
desautorizam a imposição de qualquer prazo de reabilitação.

A qualifi cação da conduta do Paciente como falta disciplinar grave, na forma como deliberada 
na Decisão fustigada, dessarte, revela-se eivada de nulidade, assim como a determinação do prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias de reabilitação, e as consequências advindas destas, indiscutivelmente, 
resultam prejuízo ao detento FÁBIO MATOS DE SOUZA – já em relação ao indeferimento do 
pleito de regressão de regime, não se vislumbra vício patente apto a ensejar a nulidade da Decisão.
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Por derradeiro, observa-se que o Magistrado de primeiro grau cingiu-se à apreciação do reque-
rimento formulado pelo Ministério Público, omitindo-se quanto ao pleito defensivo de progressão 
de regime. Isso porque, fez referência apenas à quantidade de pena restante ao integral cumprimento 
da condenação (qual seja, à época, 2 anos 6 meses e 26 dias) deixando de avaliar os requisitos legais 
objetivos e subjetivos.

No ponto, observe-se que, após a sobredita audiência, foi juntado aos autos cálculo atinente à 
sanção privativa de liberdade do Paciente, no qual registra-se, como requisito temporal à progressão 
de regime, a data de 29/09/2017 (fl s. 118/119), inexistindo manifestação judicial posterior à aludida 
assentada.

Ante todo o exposto, CONHECE-SE o Writ e CONCEDE-SE PARCIALMENTE a Ordem 
de Habeas Corpus, para AFASTAR o reconhecimento da falta grave e todos os efeitos conferidos, 
inclusive a imposição do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias de reabilitação – sem prejuízo de que 
esta venha a ser reconhecida após a prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, 
respeitando-se o prazo prescricional –, bem como para DETERMINAR a apreciação do pedido de 
progressão de regime formulado pela Defesa.

TJBA – Habeas Corpus nº 0026251-50.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Pri-
meira Turma, Relator (a): Des. Júlio Cézar Lemos Travessa, julgado em 12/04/2018

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRI-
MES TIPIFICADOS NO ART. 312, NA FORMA DO ART. 69, C/C ART. 71, 
TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, § 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013 
(ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS). 1) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGA-
NIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA 
NA VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. 2) EXCESSO DE PRAZO NA CONCLU-
SÃO DAS INVESTIGAÇÕES E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 
PERDA DO OBJETO. PACIENTES DENUNCIADOS. EXORDIAL RECE-
BIDA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INTELI-
GÊNCIA DO ART. 659 DO CPPB. 3) ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDA-
MENTOS NO DECRETO PRISIONAL. AFASTADA. DECISÃO CALCADA 
EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENTES OS REQUISITOS E DOIS 
DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 4) 
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ORDEM PÚ-
BLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL (MODUS OPERANDI) E POSSIBILI-
DADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES QUE, APROVEITAN-
DO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA (VEREADOR/PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL E SERVIDORES), SUPOSTAMENTE, ORGA-
NIZARAM-SE, DE FORMA ELABORADA, PARA, DE FORMA REITERA-
DA, DESVIAR RECURSOS DOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE CORRENTINA, EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE TERCEIROS. RISCO 
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INS-
TRUÇÃO CRIMINAL. CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO NA AÇÃO 
PENAL DE ORIGEM QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE ALTO RISCO DE 
QUE OS BENEFICIÁRIOS DO WRIT, DETENTORES DE CARGOS PÚ-
BLICOS, VENHAM A COMPROMETER A BUSCA DA VERDADE REAL 
NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DE MODO A INFLUEN-

CIAR TESTEMUNHAS OU COAGI-LAS – VEREADORES E SERVIDO-
RES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTINA (ROL OFERECIDO 
NA DENÚNCIA). FORTE PROBABILIDADE DE DESTRUIÇÃO DE PRO-
VAS QUE NÃO SE ESGOTA COM O OFERECIMENTO DA EXORDIAL 
PELO PARQUET, CONSIDERANDO QUE AS INVESTIGAÇÕES RELATI-
VAS A FATOS CONVERGENTES COM O DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM 
NÃO SE ENCERRARAM, CONFORME MANIFESTAÇÕES MINISTE-
RIAIS (CONSULTA AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO JUDICIAL – SAJ). 
5) SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS QUE, POR SI SÓ, 
NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DE MÉ-
RITO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO, REVOGANDO-SE AS DECI-
SÕES LIMINARES QUE DEFERIRAM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº 0026251-
50.2017.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. Rogério Oliveira Andrade e Pacientes Wesley 
Campos Aguiar, Hugo Neves dos Santos, Erickson Linces Santos e Cleuzinete de Souza Sales.

Acordam, por maioria de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda 
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar parcialmente extinto 
o Habeas Corpus, sem exame de mérito, e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, REVOGAN-
DO-SE AS DECISÕES LIMINARES QUE DEFERIRAM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Bel. Rogério Oliveira 
Andrade, em favor de Wesley Campos Aguiar, Hugo Neves dos Santos, Erickson Linces Santos 
e Cleuzinete de Souza Sales, contra suposto ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos 
Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa.

Aduz inicialmente o Impetrante que o juízo de origem é incompetente para apreciar e julgar 
o feito, ao argumento de que os fatos foram, em tese, praticados na Comarca de Correntina, não 
havendo nenhuma prova nos autos que indiquem que os Pacientes “façam parte de uma organização 
criminosa” (sic).

Sustenta também que a segregação é ilegal, em razão da ausência de fundamentação do decreto 
preventivo, argumentando, ainda, que não há necessidade da prisão cautelar dos benefi ciários do 
Writ, em razão da ausência de antecedentes criminais e das condições pessoais favoráveis.

Noutro ponto, argui a existência de excesso de prazo para a conclusão do procedimento de 
investigação criminal e oferecimento da Denúncia.

Instrui a exordial com os documentos de fl s. 14/202.
O pleito liminar foi deferido pela douta Magistrada Plantonista de Segundo Grau às fl s. 223/229, 

fi xando as medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319, I, II, III, IV, V, VI e VIII 
(para o Paciente Erickson Linces Santos), e 320, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro.

Redistribuídos os autos (fl . 232), o eminente Relator converteu o feito em diligência, requisi-
tando informações a autoridade apontada como coatora (fl . 235).

Às fl s. 238/240 o Impetrante requereu a reconsideração da decisão da Magistrada Plantonista 
de 2º Grau para revogar as medidas cautelares impostas aos Pacientes, informando à fl . 248 que foi 
efetuado o pagamento da fi ança.
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O nobre Relator deferiu o pedido de reconsideração às fl s. 250/263, “para permitir que os 
Pacientes sejam reintegrados aos seus cargos/funções, assim, como para permitir que exerçam as suas 
atividades nas sessões da Câmara de Vereadores local, no período noturno, devendo comprovar sua 
presença através da Ata de Sessão da Casa Legislativa, bem como devem comprovar, à Autoridade 
Coatora, a ocorrência de labos aos sábados como informado pelos Impetrantes”. (sic).

Em seu decisum, possibilitou, ainda, “ao Juízo da Vara de Feitos Relativos a Delitos Praticados 
por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, a análise da pertinência das medidas cau-
telares impostas pela Eminente Magistrada Plantonista de 2º Grau, podendo mantê-las ou dispensar 
o seu cumprimento pelos Pacientes.” (sic).

As informações pertinentes foram prestadas às fl s. 265/266.
Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial opinou pela DENEGA-

ÇÃO DA ORDEM (fl s. 269/272).
O nobre Relator concedeu a Ordem por vislumbrar que “a Autoridade Coatora deixou de 

fundamentar adequadamente a sua decisão, fazendo afi rmações genéricas a respeito da presença dos 
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,”, concluindo, ao fi nal:

“pelo CONHECIMENTO EM PARTE do presente remédio constitucional e, na parte conheci-
da, voto pela CONCESSÃO DA ORDEM, derrogando a decisão liminar de fl s. 205/211, para 
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, determinando o afas-
tamento dos Pacientes Erickson Linces Santos, Hugo Neves dos Santos e Cleuzinete de Souza 
Sales de seus cargos e funções, na forma prevista neste voto, e para submeter à Câmara de Ve-
readores do Município de Correntina/BA, o afastamento do Paciente Wesley Campos Aguiar 
do cargo de Vereador e da função de Presidente, em consonância com o quanto decidido pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.526, possibilitando, ainda, que a Autoridade 
Impetrada imponha outras medidas, inclusive cautelares, acaso necessárias. Determino a re-
messa de ofício à Câmara de Vereadores do Município de Correntina/BA para cumprimento do 
quanto determinado na presente decisão.” (sic) (grifos originais).

Feito o relatório, passa-se ao voto.

VOTO

A despeito do notório conhecimento jurídico do respeitável Desembargador Relator, este 
Julgador diverge do entendimento explanado.

Antes, contudo, de adentrar o mérito do Writ, impende analisar as questões relativas a incom-
petência do juízo da Vara dos Feitos de Organização Judiciária para apreciar e julgar o feito, e a 
prejudicialidade parcial do mandamus e, nesta extensão, do não conhecimento da Ordem.

Como bem examinado pelo eminente Relator, a análise dos elementos probatórios contidos nos 
autos da Ação Penal de origem para se afastar a suposta incompetência da Vara dos Feitos Relativos a 
Delitos Praticados por Organização Criminosa desta Capital, demandaria incursão do acervo fático 
probatório, o que é vedado na via estreita de Habeas Corpus, devendo ser discutida a matéria na via 
processual competente.

Nestes lindes, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA OR-
DEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÕES ATINENTES 
À PROVA. DESCABIMENTO.
(...)
As alegações expostas na inicial acerca de incompetência do juízo impõem dilação probatória, e, como 
se sabe, o habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada da prova, bastando, para avaliar 
a legalidade da prisão preventiva, a verifi cação de seus pressupostos, que se traduzem em prova da 
existência do crime e indício sufi ciente de autoria.
(…)” (Habeas Corpus Nº 70065999898, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Re-
lator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/08/2015)

Assim, outra opção não há senão entender pela extinção parcial da ação, sem exame de mérito.
No que diz respeito ao fulcro relativo à existência, em tese, de constrangimento ilegal em razão 

da existência de excesso de prazo para conclusão das investigações e oferecimento da Denúncia, 
verifi ca-se, do exame dos informes de fl s. 265/267-v, que em relação aos fatos relatados, o órgão 
ministerial ofertou Denúncia em desfavor dos Pacientes, nos autos da Ação Penal nº 0335448-
50.2017.8.05.0001, tendo o juízo primevo recebido a peça acusatória, cessando, assim, o suposto 
elastério prazal.

Dessa forma, em virtude das informações atualizadas, o feito resta prejudicado no tocante a 
alegação de excesso prazal, à inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal, consoante relatado 
pelo eminente Relator.

Decerto, quanto aos demais pleitos deduzidos na presente ação constitucional, entende este 
Julgador que o Writ deve ser denegado.

Pois bem.
Da análise desta ação autônoma de impugnação, infere-se que não assiste razão ao Impetrante.
O decisum que decretou a prisão preventiva dos Pacientes encontra-se devidamente fundamen-

tado, indicando a autoridade apontada como coatora os motivos concretos que a teria evidenciado 
como necessária.

Diferente do quanto alegado na inicial, o decreto prisional embasa-se na garantia da ordem 
pública e conveniência da instrução criminal, em razão da clara possibilidade de que os Pacientes 
reiterem as supostas práticas delitivas, bem como venham a intervir na colheita de provas, ocultando 
ou alterando os elementos que a constitui, ou, ainda, exerçam infl uência sobre as testemunhas (ser-
vidoras públicas em posição hierárquica inferior), caso sejam postos em liberdade.

Como cediço, a fundamentação das decisões judiciais é garantia essencial de qualquer modelo 
de processo, sendo necessário um maior rigor na seara criminal, na qual o poder jurisdicional poderá 
suprimir um dos bem jurídicos mais valiosos dos indivíduos: a liberdade de locomoção.

Por isso, o legislador constituinte dedicou-se a incluir no rol de direitos e garantias fundamentais 
a obrigatoriedade de fundamentação da decisão que determinar a segregação de qualquer indivíduo, 
a despeito de já ter formulado norma própria para toda e qualquer decisão judicial em seu art. 93, 
IX, que trata dos princípios da carreira da Magistratura.

Vale trazer a transcrição de tais dispositivos a seguir:

“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 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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)”

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXI – ninguém será preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de auto-
ridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
defi nidos em lei;”

Não basta, no entanto, que o órgão judicial indique que a liberdade de determinado cidadão 
abstratamente provoque um risco à ordem pública, atrapalhe a regular colheita de provas no processo, 
ou, ainda, esteja contribuindo para que este se furte à eventual aplicação de sanções penais.

No caso da garantia da ordem pública, um dos fundamentos legais para a decretação da prisão 
preventiva, não pode o Magistrado emitir a ordem de segregação cautelar de certo indivíduo com 
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base na gravidade abstrata da infração penal que supostamente este cometeu, ou, ainda, com âncora 
em eventual reiteração delitiva extraída apenas do único crime que está sendo investigado/acusado.

Em relação à conveniência da instrução processual, é defeso ao Juízo proferir decisão que decreta 
prisão preventiva sem que haja ao menos indícios de que o acusado/investigado esteja ameaçando 
testemunhas, ocultando documentos, ou de alguma forma impedindo a colheita dos elementos 
probatórios que possuem aptidão de demonstrar a verdade real dos fatos.

Mas não foi assim que a autoridade apontada como coatora agiu no caso dos autos, tendo 
exarado a motivação de sua decisão de prender cautelarmente os Pacientes de forma concreta, las-
treando a necessidade de garantir a ordem pública na comarca de origem em razão da possibilidade 
de reiteração delitiva, concretamente demonstrada nos documentos que instruíram a Ação Penal 
de Origem, e ancorando-se, também, na conveniência da instrução criminal, diante da elevada 
probabilidade dos segregados turbarem a colheita de elementos probatórios na ação penal, como se 
percebe da transcrição dos seguintes trechos do decreto prisional:

“(...) I) DA PRISÃO PREVENTIVA
O inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal admite a referida modalidade prisional “nos crimes 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos”. Conforme se verifi -
ca, em relação aos alvos cujas prisões preventivas se requer, a gravidade do delito encontra-se expressa, 
tendo em vista que compõem os núcleos que efetivamente programam e executam as fraudes e desvios 
de verbas públicas. No que tange aos investigados Wesley Campos Aguiar, o “Maradona”, Cleuzi-
nete Souza Sales, Erickson Linces Santos, o “Quinho”, Hugo Neves dos Santos, o “Huguinho” 
verifi ca-se que os mesmos possuem especial importância no ciclo delituoso, daí porque devem sofrer a 
medida constritiva máxima.
Nesta senda, o “Maradona” é o Presidente da Casa e líder do grupo, sendo detentor de inegável poder 
político e tendo ainda um orçamento de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mensais 
à disposição. Ele se aproveita das difi culdades naturais dos órgãos de controle para movimentar as 
engrenagens burocráticas de forma rotineiramente ilícita, sempre objetivando vantagens para si, seus 
pares, familiares, correligionários e apaniguados em geral. É certo que ele articula os malfeitos quase 
que a todo tempo e em todas as frentes possíveis, buscando amplifi car os ganhos do grupo em cada 
licitação, contrato ou gratifi cação.
Por sua vez, Cleuzinete, “Quinho” e “Huguinho” são os “braços e pernas” do grupo, pois dão o 
suporte logístico e burocrático para implementação dos ilícitos e recolhimento de dinheiro. Nota-se 
a importância deles pela frequência com que são acionados, justifi cando, pois, a custódia justamente 
para cessar o ciclo delituoso.
E não se diga que a prisão é desnecessária e que o simples afastamento destes representados dos cargos 
bastaria para acautelar a ordem pública, vez que mesmos afastados, eles continuariam dando as cartas, 
o que não se pode tolerar.
Além disso, a prisão preventiva se faz necessária também para conveniência da instrução criminal. É 
que, após a defl agração da operação, com o cumprimento, caso deferidos, de mandados de prisão pre-
ventiva e temporária, condução coercitiva e busca e apreensão, dentre outros, estes representados, po-
derão interferir no acervo probatório dos delitos apontados. Decerto, ao menos ocultarão ou alterarão 
as provas (a exemplo de processos licitatórios, contratos, planilhas, etc) e infl uenciarão testemunhas 
(todas servidoras públicas e em situação funcional inferior, susceptíveis, pois, a toda sorte de pressão).

Assim, há, nos presentes autos, incidência de materialidade delitiva e de indícios de autoria, suprindo-
-se, portanto, a exigência contida no art. 312, in fi ne, do Código de Processo Penal. Efetivamente, a 
materialidade dos delitos está bem demonstrada com o mosaico probatório já amealhado, mormente 
por meio dos relatórios de interceptações telefônicas, relatório de monitoramento de escuta ambiental 
e de trabalho de campos apresentados.
Quanto aos requisitos ensejadores da cautelar requerida, ressalte-se que as prisões preventivas requeri-
das são medidas imprescindíveis como forma de preservação da ordem pública, sendo também neces-
sária para a instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal. Senã o vejamos.
A garantia da ordem pública é  um dos fundamentos da prisã o preventiva, consistente na manutenção 
da tranquilidade do meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explicito dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos (art. 144 da CF/88). Quando tal tranquilidade se encontra ameaçada, deve ser decretada a prisã o 
preventiva, a fi m de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Ademais, é  cediço na jurisprudência pátria que o conceito de garantia da ordem pública prende-se a 
prevenção de novos delitos e a pacifi cação social. Nesse sentido:
Registre-se que não se pode olvidar a grande repercussão pública de investigações dessa natureza, 
exigindo-se fi rme resposta do Poder Judiciário, inclusive a fi m de acautelar a credibilidade da própria 
Justiça.
Observa-se que o grupo criminoso tem atividade intensa, praticando reiteradamente os crimes contra 
o erário. Inclusive, fora verifi cado, que a intensidade de atuação vem aumentando, o que torna ainda 
mais essencial o decreto prisional
Assim, no caso em comento, a prisão preventiva justifi ca-se, ainda, para preservar a prova processual, 
garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta dos 
investigados.
Do exposto, a segregação física dos investigados tem pertinência para acautelamento das complexas 
investigações que serão produzidas no bojo do Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo 
Parquet, de acordo com o princípio da oportunidade e em salvaguarda do imprescindível segredo 
de justiça, de modo que a prova seja preservada e produzida através dos meios necessários a alcançar 
futura condenação.
Ademais, concomitante às medidas constritivas ora requeridas, também o Ministério Público 
postulou a realização de busca e apreensão nos endereços dos representados (Proc. nº 0332340-
13.2017.805.0001), havendo indiscutíveis razões para que estejam detidos no momento do cumpri-
mento dos mandados, vez que em liberdade poderão frustrar o resultado das investigações, até porque, 
terão oportunidade de avisar aos demais envolvidos na organização, inibindo, assim, a ação policial.
(...)". (fl s. 84/87).

Daí é possível extrair que o juízo a quo ocupou-se de apresentar uma fundamentação concreta 
e individualizada para decretar a prisão cautelar dos Pacientes, com base em elementos, como aponta 
o próprio Magistrado, extraídos dos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta; a possibi-
lidade de reiteração delitiva, e de possível interferência na colheita de provas, as quais recomendam, 
sem dúvida a custódia cautelar dos benefi ciários do Writ, como será melhor examinado a seguir, 
para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social, e por conveniência 
da instrução criminal.

No tocante a alegada desnecessidade da custódia cautelar dos Pacientes, melhor sorte não assiste 
ao Impetrante.

Infere-se da decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes que o exame da necessidade 
da custódia foi realizado pelo juízo primevo com fundamento nas circunstâncias dos delitos descritos 
nas peças informativas – investigação denominada Operação Último Tango –, as quais, revelam, 
em tese, que os benefi ciários do Writ organizaram-se com outras pessoas, dentre elas contadores e 
servidores públicos, para a prática, reiterada, de crimes contra a Administração Pública, causando 
prejuízo ao erário do Município de Correntina.

O Parquet ofereceu Denúncia contra os Pacientes, capitulando as suas condutas nos seguintes 
termos:

a) Wesley Campos Aguiar, conhecido como “Maradona”, – art. 312, caput, por 15 (quinze) 
vezes (peculato), na forma do art. 69, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

b) Cleuzinete de Souza Sales, conhecida como “Cleu” – art. 312, caput, por 11 (onze) vezes 
(peculato), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, e art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 
12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).

c) Erickson Linces Santos, conhecido como “Quinho” – art. 312, caput, por 02 (duas) vezes 
(peculato), na forma do art. 69, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, e art. 2º, § 4º, II, da 
Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).

d) Hugo Neves dos Santos, conhecido como “Huguinho” – art. 312, caput, por 03 (três) 
vezes (peculato), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, e art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 
12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).
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Os Pacientes, segundo o órgão ministerial, em tese, estruturaram na Câmara de Vereadores de 
Correntina uma “organização” voltada ao desvio de dinheiro público, com a fi nalidade de enrique-
cimento ilícito, valendo-se para tanto dos seus cargos públicos, o que lhes possibilitava infl uenciar 
– cooptar – outros servidores públicos efetivos ou comissionados, a participarem e facilitarem os 
desvios, através da “inserção de gratifi cações irregulares”, sem qualquer critério, nas remunerações 
de tais agentes para que estes, posteriormente, entregassem o montante extra, em espécie, a um 
benefi ciário defi nido pelos Pacientes previamente – a um vereador ou a um dos Pacientes.

Outra “frente de atuação” (sic), narrada pelo Parquet, era dirigida a distribuição e utilização de 
cotas de combustível de forma indiscriminada, “notadamente aos senhores Vereadores” (sic), apre-
sentando a Câmara dos Vereadores, em razão disto, um gasto mensal médio de combustível de R$ 
14.000,00 (quatorze) mil reais, usufruindo os “benefi ciários” dos valores extra de combustível em 
seu proveito pessoal, ou distribuindo a terceiros – familiares, cabos eleitorais e munícipes eleitores.

Ainda segundo o Ministério Público, o Paciente Wesley Campos Aguiar, conhecido como 
"Maradona", valendo-se da sua infl uência, distribuía combustíveis e benesses, inserindo, ainda, gra-
tifi cações irregulares nas remunerações de servidores e fazia exigências ilícitas (devolução do extra), 
atuação que era, supostamente, garantida pelos Pacientes, entre outros denunciados, Hugo Neves 
dos Santos (assistente de controle interno), Erickson Linces Santos (motorista) e Cleuzinete de Souza 
Sales (tesoureira), servidores da Câmara Municipal de Correntina.

Nesse contexto e no âmbito da avaliação da necessidade da custódia cautelar dos Pacientes, é 
importante trazer a lume o quanto salientado pelo Parquet nos autos da Ação Penal de origem (fl . 
1386):

“(....) a prática irrestrita de todos os atos da vida civil e profi ssional por parte dos acusados pode contri-
buir para a retomada da escalada criminosa do grupo, bem como a intimidação dos personagens mais 
frágeis, de tal sorte que, ante a lamentável revogação das prisões pelo 2º Grau (o que não ensejou o 
manejo de recurso do GAECO em face da ausência de atribuições para ofi ciar na instância superior), 
o único meio de se acautelar o processo e o meio social é mediante a fi xação de medidas cautelares, as 
quais, ao nosso sentir, não podem mais ser revogadas, descontinuadas ou fl exibilizadas além do que 
já foram”.

Saliente-se que não passou despercebido a este Julgador que o órgão ministerial tratou do 
pedido de revogação das medidas cautelares impostas pela Magistrada Plantonista em 2º Grau, mas 
não pode ser desprezado que em sua manifestação, deixa assente a existência do preenchimento dos 
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e, mais, que a fi xação de medidas cautelares 
só será possível se presentes os pressupostos e requisitos da cautelar, os quais estão amplamente 
demonstrados tanto na decisão hostilizada, quanto nos elementos probatórios encetados nos autos.

Assim, acerca da possibilidade de que os Pacientes continuem a delinquir, pode-se dizer que a 
prisão, como forma de garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, visa resguardar o 
resultado útil do processo, qual seja, a validade do princípio da prevenção geral enquanto fi nalidade 
da pena, na medida em que impede os réus de continuarem a cometer delitos47

In casu, como declinado alhures, o suposto grupo criminoso integrado pelos Pacientes é for-
mado, em tese, por servidores públicos, e desta condição se valeram para a prática de infrações 
penais, podendo, em razão disto, vir, muito provavelmente, a perpetuarem-se no engenho criminoso 
– reiteração delitiva.

Neste diapasão, é preciso observar o gravíssimo modus operandi dos Pacientes, o qual, con-
forme vasta documentação juntada pelo Ministério Público, inclusive os apontamentos relativos 
a interceptação telefônica, consistiu na suposta formação de uma elaborada organização criminosa 
(nove denunciados), constituída no seio do Poder Legislativo Municipal para ocasionar prejuízo ao 

47. LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, vol. único, p. 907.

erário – violação ao dever de fi delidade/lesão ao patrimônio público e aos princípios imperativos 
que norteiam a Administração Pública.

A necessidade cautelar resta, portanto, evidenciada na suposta prática reiterada pelos agentes 
públicos, valendo-se das suas funções e infl uência dos demais servidores, de atos destinados a desviar 
recursos dos cofres públicos do Município de Correntina, em benefício próprio e de terceiros.

Apreciando o tema no Habeas Corpus nº 106.642/RJ, o Superior Tribunal de Justiça assentou 
que:

“(...)
4. Por outro lado, como salientado no HC 99.773/RJ, a prisão do paciente resta devidamente fun-
damentada como garantia à ordem pública; e como se sabe, a preservação da ordem pública não se 
restringe às medidas preventivas da irrupção de confl itos e tumultos, mas abrange também a pro-
moção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social 
e ao aumentoda confi ança da população nos mecanismos ofi ciais de repressão às diversas formas de 
delinqüência.
(...)h (HC 106.642/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 
julgado em 24/06/2008, DJe 04/08/2008).

A jurisprudência da Corte Constitucional deste país já consagrou seu entendimento de que a 
periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi e o risco concreto de sua reiteração 
criminosa – como é o caso dos autos – são fundamentos sufi cientes para a manutenção da prisão 
preventiva como garantia da ordem pública. Senão veja-se:

“(...)
Este Supremo Tribunal assentou serem a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus ope-
randi, e o risco concreto de reiteração criminosa motivos idôneos para a manutenção da custódia 
cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (STF – RHC: 121751 MG, Relator: 
Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 
DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) (grifos aditados)

“(...)
No conceito de ordem pública não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas 
também de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do 
crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada 
pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa. Precedentes do STF” (STF – 
RHC – Rel. Carlos Madeira – RTJ 124/1.033).

Decerto, a colheita dos elementos probatórios no fato imputado aos Pacientes merece maiores 
cuidados, tendo em vista que trata-se de suposto “grupo organizado” dentro da Câmara de Verea-
dores do Município de Correntina, e desta condição se valeram para a prática de infrações penais, 
com o objetivo de desviar dinheiro público, utilizando-se para tanto de outros servidores públicos, 
efetivos ou comissionados, cooptados, ou até mesmo coagidos (comissionados) a participarem das 
malsinadas ações delitivas – periculosidade social.

Do mesmo modo, deve ser destacado o alto risco de se comprometer a busca da verdade real 
no decorrer da instrução criminal, afi nal, nos crimes praticados em concurso de pessoas, no caso 
dos autos, detentoras de cargos públicos, existe o concreto risco de que os agentes, em liberdade, se 
comportem de modo a infl uenciar na convicção das testemunhas, já que não se sabe, ainda, quantas 
pessoas estão envolvidas no fato investigado, como deixou assente o Ministério Público na Denúncia 
(fl . 58, autos digitais), ou coagi-las, levando-se em consideração o rol oferecido na exordial (vereadores 
e servidores da Câmara) – busca da verdade real sem máculas.

Saliente-se a existência de forte probabilidade, ainda, de que os Pacientes possam vir a destruir 
elementos de prova, haja vista que não foram concluídas todas as investigações relativas a fatos que 
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de alguma forma encontram convergência com os que alude a exordial da Ação Penal de origem, 
conforme destacou o Parquet em suas manifestações48.

De acordo com a jurisprudência, o fundamento elencado, quando concretamente demonstrado 
– como é o caso – é sufi ciente para a decretação da prisão preventiva para a conveniência da instrução 
criminal, como se constata da ementa a seguir transcrita:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM.
DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA, LAVAGEM DE DINHEIRO E 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PETIÇÃO INCIDENTAL DO MPF. MEDIDA CAUTELAR 
DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CON-
TAS DE ESTADO. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
1. Petição incidental do Ministério Público Federal nos autos de ação penal originária promovida em 
face de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
2. A denúncia indica que o acusado teria praticado os crimes de corrupção passiva qualifi cada, lavagem 
de dinheiro e organização criminosa mediante recebimento de valores em troca da facilitação e de 
favorecimento para aprovação de contas perante o Tribunal de Contas Estadual, além do oferecimento 
de expertise e apoio técnico no direcionamento de processos licitatórios em diversos municípios daque-
le estado. 3. Embora não recebida a denúncia por esta Corte Superior e malgrado o tempo decorrido 
desde a coleta das provas noticiadas nas operações policiais levadas a efeito, as condutas delituosas 
imputadas ao denunciado estão, em princípio e até aqui, satisfatoriamente demonstradas em sua mate-
rialidade, além da indicação de elementos sufi cientes de autoria, o que preenche os requisitos mínimos 
necessários à apreciação do pedido de aplicação das medidas cautelares excepcionais.
4. Diante da apontada existência do crime, da gravidade das condutas imputadas ao acusado (corrup-
ção passiva com pena aumentada, dissimulação e recebimento de valores de origem ilícita, organiza-
ção criminosa e ameaça à testemunha), e da possibilidade de continuidade das condutas praticadas, 
associada à possível intimidação às testemunhas, bem como da existência de indícios sufi cientes de 
autoria, ressai imperiosa a necessidade da decretação das medidas requeridas na presente petição, para 
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
5. Questão de ordem acolhida para determinar o afastamento cautelar do cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, até o eventual recebimento da denúncia, e proibir 
o ingresso do Conselheiro afastado em qualquer das dependências da referida Corte de Contas, além 
da utilização de bens e serviços de qualquer natureza daquele Tribunal – excetuado o serviço de saúde 
–, bem como manter contato com qualquer de seus servidores ou funcionários, pelo mesmo perío-
do e, ainda, a proibição de contato do denunciado com as pessoas discriminadas no voto. (QO na 
PET na APn 869/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
21/06/2017, DJe 04/08/2017).

Dessa maneira, restando evidenciada a presença de dois dos fundamentos do art. 312 do CPPB 
(Garantia da Ordem Pública e Conveniência da Instrução Criminal), e, considerando que a aplicação 
das medidas alternativas previstas no art. 319 e seguintes do CPP afi gura-se como restrição insufi ciente 
à hipótese dos autos, entende-se como inviável a sua substituição e consequente soltura dos Pacientes.

Quanto às condições pessoais, ainda que, eventualmente, favoráveis aos benefi ciários do Writ, 
não possuem o condão de, automaticamente, afastar a imposição da prisão preventiva, quando 
preenchidos os requisitos desta.

A propósito, acerca dos dois temas, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fi rme no sentido de que a presença de condições 
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da 
prisão preventiva, se há nos autos elementos sufi cientes para justifi car a cautela. Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação en-
contra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas 
seriam insufi cientes para acautelar a ordem pública.
7. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior.
8. Habeas corpus não conhecido.

48. Autos de origem.

(HC 433.755/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julga-
do em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Em que pese o entendimento deste Julgador pela denegação do mandamus, é preciso trazer ao 
debate, uma questão importante.

O eminente Relator, ao conceder a Ordem de Habeas Corpus, fi xando medidas cautelares diver-
sas da prisão, submeteu à Câmara de Vereadores do Município de Correntina o afastamento do 
Paciente Wesley Campos Aguiar do cargo de Vereador e da função de Presidente, utilizando como 
fundamento a ADI 5526 (caso Aécio Neves).

Peço vênia para divergir do eminente Relator acerca da matéria, pelos seguintes fundamentos:
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5526/DF, proposta pelos Partidos Progressista (PP), 

Partido Social Cristão (PSC) e Solidariedade (SD), em face da redação dos artigos 312 e 319, ambos 
do Código de Processo Penal Brasileiro, que dispõe sobre a prisão preventiva e a aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão, pleiteando “a concessão de medida cautelar, com efeitos ex tunc, para 
emprestar aos arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição 
para assentar que a aplicação das medidas neles previstas a membros do Poder Legislativo, detento-
ras de imunidades parlamentares formais, deverá ser submetida, no prazo de 24 horas, à respectiva 
Casa legislativa, para que sobre elas delibere, sempre que se operar, por meio dessa aplicação, um 
afastamento – total ou parcial – do exercício das funções parlamentares.”

O Plenário da Corte Constitucional, no julgamento da suso mencionada ADI, julgou parcial-
mente procedente a ação, “assentando que o Poder Judiciário dispõe de competência para impor, 
por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, que, ao assentar a premissa da inaplicabilidade da referida norma 
legal a parlamentares, declarava o prejuízo do pedido. Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, 
também por votação majoritária, deliberou que se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o 
parlamentar, para os fi ns a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão pela qual se aplique 
medida cautelar, sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício 
regular de mandato parlamentar”

Entende este Relator que o entendimento fi rmado pelo Pretório Excelso na ADI nº 5526/
DF não traz nenhum refl exo à imunidade dos edis, haja vista que os parlamentares municipais não 
possuem imunidade formal – incoercibilidade pessoal relativa –, conferida apenas aos Deputados 
Estaduais49 50.

“(…) 
IV – Os edis, ao contrário do que ocorre com os membros do Congresso Nacional e os deputados esta-
duais não gozam da denominada incoercibilidade pessoal relativa (freedom from arrest), ainda que al-
gumas Constituições estaduais lhes assegurem prerrogativa de foro. V – Habeas corpus conhecido em 
parte e denegado na parte conhecida.” (HC 94059, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Primeira Turma, julgado em 06/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 
EMENT VOL-02323-05 PP-00871 LEXSTF v. 30, nº 360, 2008, p. 415-433) (grifos acrescidos).

Como esclarece Alexandre de Moraes:

“Seguindo a tradição de nosso direito constitucional, não houve previsão de imunidades formais aos 
vereadores; porém, em relação às imunidades materiais o legislador constituinte inovou, garantindo-
-lhe a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição 

49. Art. 27, § 1º, da Constituição da República.
50. Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras 

e votos. § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo 
em fl agrante de crime inafi ançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 35, de 2001)
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do Município. (…) Ressalte-se que não existe qualquer possibilidade de criação pelas Constituições 
Estaduais, nem pelas respectivas leis orgânicas dos Municípios, de imunidades formais em relação aos 
vereadores, e tampouco de ampliação da imunidade material, uma vez que a competência para legislar 
sobre direito civil, penal e processual é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição 
Federal.”

O parlamentar municipal, portanto, por não ser detentor de imunidade formal, poderá sofrer 
qualquer tipo de prisão, seja provisória, seja por força de decisão transitada em julgado, ou de natureza 
civil, sem a necessidade de autorização da Câmara Municipal de Vereadores.

Logo, o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, poderá impor aos vereadores as medidas 
cautelares previstas no art. 319 do CPPB, entre elas a de afastamento das suas funções legislativas, 
sem necessidade de remessa à sua Casa Legislativa para deliberação, conforme já decidiu recentemente 
o Tribunal da Cidadania, ex vi:

“(...)
1. A pretensão de combater o afastamento do cargo, função ou mandato é, em princípio, incompatível 
com a via do habeas corpus. Todavia, acaso imposto conjuntamente com medidas que implicam restri-
ção à liberdade de locomoção, possível seu exame nesta via mandamental, como no caso dos autos, em 
que determinado o afastamento cautelar das funções de vereador e presidente da Câmara Municipal 
com a proibição de acesso às dependências do Órgão Legislativo. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal 
Federal, nos autos da ADI 55/26/DF, fi rmou o entendimento no sentido de que compete ao Poder 
Judiciário impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do CPP 
a Parlamentares, devendo, todavia, remeter à Casa Legislativa respectiva para os fi ns do disposto no 
artigo 53, § 2º, da Constituição Federal, desde que a medida cautelar aplicada impossibilite, direta ou 
indiretamente, o exercício regular do mandato parlamentar.
3. O artigo 53, § 2º, da Constituição Federal, que instituiu a denominada incoercibilidade pessoal 
relativa, refere-se a deputados federais e senadores, disposição estendida a deputados estaduais por 
determinação do artigo 27, § 1º, do texto constitucional e por incidência do princípio da simetria, não 
estando os vereadores incluídos em tais disposições. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 
371/SE e HC nº 94.059/RJ).
4. Possível, pois, juridicamente, que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha aos 
parlamentares municipais as medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem 
necessidade de remessa à Casa respectiva para deliberação.(...)"
5. (RHC 88.804/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) (grifos acrescidos).

Com esses fundamentos, entende este Julgador, ancorado na jurisprudência dos Tribunais de 
Superposição, que o Poder Judiciário, no tocante aos parlamentares municipais, pode aplicar medidas 
cautelares diversas da prisão, não havendo nenhuma modifi cação na situação jurídica dos edis, com 
o posicionamento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5526/DF, uma vez que os 
vereadores não possuem imunidade formal.

Diante do quanto exposto, vota-se pela EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT, SEM EXAME 
DE MÉRITO, E, NESTA EXTENSÃO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, revogando-se as deci-
sões liminares que anteciparam a tutela jurisdicional, para manter integralmente o decisum vergastado.

O presente Acórdão possui força de MANDADO DE PRISÃO.

TJBA – Habeas Corpus nº 0023735-57.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Pri-
meira Turma, Relator (a): Des. Luiz Fernando Lima, julgado em 21/11/2017

HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE TRANCAMEN-
TO DA AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE INEQUÍVO-
CA ENTRE OS FATOS DESCRITOS NAS DENÚNCIAS. BIS IN IDEM. 
OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, NOS TERMOS DO PARECER 
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Pretende o Impetrante o trancamento da ação penal de nº 0514221-
20.2017.805.0001, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA contra FRANCISCO PAEZ GARCIA e contra FLORA PAEZ GAR-
CIA, uma vez que a denúncia se baseou em fatos que já são objeto de outra 
ação penal, havendo, com isso, litispendência.
2. Como se sabe, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, 
justifi cada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de aná-
lise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de 
causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de au-
toria ou prova de materialidade.
3. No processo penal, ocorre a litispendência nas situações em que um acusado 
esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à mesma 
imputação. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da ve-
dação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento das 
ações subsequentes. Precedentes.
4. Na hipótese vertente, como bem ressalvado pela Procuradoria de Justiça, 
verifi ca-se, sem a necessidade de aprofundamento probatório, identidade dos 
fatos e imputações, o que faz com que seja reconhecida a reclamada litispen-
dência entre as denúncias ofertadas nas ações penais em comento.
5. Ordem concedida, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, de-
terminando, em consequência, o trancamento da Ação Penal nº 0514221-
20.2017.805.0001, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA contra FRANCISCO PAEZ GARCIA e contra FLORA PAEZ GAR-
CIA, em razão da ocorrência de litispendência. Tendo em vista que os funda-
mentos que embasaram a presente decisão têm natureza processual genérica 
(não relacionado a condições pessoais do paciente), aplicável a todo o processo, 
portanto, estendo a ordem à Denunciada FLORA PAEZ GARCIA, uma vez 
que não é ela paciente da presente impetração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0023735-57.2017.805.0000, 
impetrado pelo Bel. ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE OSUZA em favor do paciente 
FRANCISCO PAEZ GARCIA, apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da 2ª Vara 
Especializada Criminal da Comarca de Salvador – 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 e CON-
CEDER a ordem, e o fazem pelas razões adiante expendidas.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre Moraes 
Meirelles de Souza, em favor do paciente Francisco Paez Garcia, apontando como Autoridade Coatora 
o Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada Criminal da Comarca de Salvador.

Narra o Impetrante que a simples leitura da exordial acusatória permite vislumbrar a confusão 
ministerial entre o instituto da elisão fi scal e o delito de sonegação tributária.

Relata que o paciente foi denunciado, em duplicidade, pelo Ministério Público, pela prática de 
crime contra a ordem tributária, delineado no art. 1º, I e II, da lei nº 8137/90 (já fi gurando como 
acusado na ação penal nº 0533894-33.2016.8.05.0001).
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Alega que houve um pequeno lapso do órgão acusador ao não promover a supressão da omis-
são, nos termos do art. 569 do CPP, ou quiçá requerer o aditamento da prefacial acusatória, ante a 
evidenciada similitude das imputações constantes nas duas denúncias.

Sustenta uma fl agrante hipótese de litispendência, porquanto existe uma mesma imputação 
em duplicidade, pelo mesmo fato delitivo, com referência aos mesmos réus.

Requer o trancamento da ação penal nº 0514221-20.2017.8.05.0001, diante da existência de 
litispendência.

Por fi m, requer seja deferida a liminar, para sobrestamento do andamento processual até julga-
mento do mérito do presente writ, sob pena de serem realizados atos de instrução processual inócuos.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria do mesmo (fl . 51), sendo determinada a juntada de 
novos documentos, o que se cumpriu.

Instada, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fl s. 110/113, opinou pela concessão 
da ordem.

É o que importa relatar.

VOTO

Conheço do mandamus, uma vez que atendidos os requisitos próprios da espécie, consignan-
do-se, desde já, que a ordem deve ser concedida.

Como dito, pretende o Impetrante o trancamento da ação penal de nº 0514221-
20.2017.805.0001, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra 
FRANCISCO PAEZ GARCIA e FLORA PAEZ GARCIA, uma vez que a denúncia se baseou em 
fatos que já são objeto de outra ação penal, havendo, com isso, litispendência.

Pois bem. Como se sabe, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justifi cada 
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a 
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios 
mínimos de autoria ou prova de materialidade.

A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, 
pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, uma 
vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder fl agrante a ponto de ser demonstrada 
de plano.

Neste sentido: RHC nº 80.477/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017 
e RHC n 55.471/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 7/5/2015.

Feitas essas considerações, deve-se asseverar, quanto à pretensão lançada na exordial, que a 
litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente 
de julgamento um litígio com as mesmas partes, sobre os mesmos fatos, e com a mesma pretensão.

Nesse contexto, ressalta-se que, no processo penal, ocorre a litispendência nas situações em que 
um acusado esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à  mesma imputação. 
Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem, não havendo 
justa causa para o prosseguimento das ações subsequentes:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTI-
LIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RE-
CURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...)1. Há litispendência quando tramitam duas ações penais 
contra o mesmo réu, com igual objeto, ou seja, tratando do mesmo fato criminoso, existindo violação 
à coisa julgada quando, após o trânsito em julgado do mérito da ação penal, nova acusação é formu-
lada versando sobre os mesmos ilícitos. (...).” (STJ – HC 345.683/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU ABSOLVIDO 
E CONDENADO PELO MESMO CRIME. PROIBIÇÃO DA DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. 

VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A idéia de que 
ninguém pode ser duplamente processado ou punido pelo mesmo crime é conhecida como ne bis in 
idem, princípio que pode ser analisado sob a ótica material, como o direito a não ser punido duas vezes 
pelo mesmo crime, ou sob a ótica processual, como o direito a não ser processado mais de uma vez pelo 
mesmo fato. (...).” (STJ – HC 320.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015)

Na hipótese vertente, como bem ressalvado pela Procuradoria de Justiça, verifi ca-se, sem a 
necessidade de aprofundamento probatório, identidade dos fatos e imputações, o que faz com que 
seja reconhecida a reclamada litispendência entre as denúncias ofertadas nas ações penais em comento.

Com efeito, conforme se infere da denúncia apresentada na AP nº 0514221-20.2017.805.0001, 
distribuída em 16/03/2017:

“Os fatos noticiados ocorreram no período de 06 de janeiro de 2009 a setembro de 2013, nas datas 
detalhadamente indicadas nas planilhas de fl s. 06/11, consistindo em omissão de informações às au-
toridades fazendárias, haja vista que os denunciados não declararam operações da empresa F. Garcia 
nas quais estavam obrigados a recolher o ICMS por antecipação na qualidade de sujeito passivo por 
substituição, referente às aquisições de mercadorias provenientes de outras unidades da federação e/
ou do exterior.
(...)
Em decorrência da fraude fi scal, foi lavrado pela Secretaria da Fazenda o Auto de Infração nº 
020747.0109/14-9 (fl s. 05/11), implicando em um débito fi scal, atualizado em 10/03/2017, no importe 
de R$ 12.242.483,13 (doze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais 
e treze centavos), conforme extrato atualizado juntado à fl . 1088. Esse valor se encontra inscrito em 
Dívida Ativa desde 11/04/2016 (inscrição nº 00012-30-1700-16), após regular tramitação do Procedi-
mento Administrativo Fiscal – PAF nº 020747.0109/14-9 (fl s. 960/1010).
Corroborando as alegações supra, a Inspetoria Fazendária de Gestão e Pesquisa – INFIP da SEFA-
Z-BA, juntou à Notícia-Crime nº 1385/2016, às fl s. 1021/1044, o Relatório de Inteligência Fiscal 
– RIF nº 999/2014, que revelou manobras fraudulentas perpetradas objetivando o não recolhimento 
do ICMS pelos ora denunciados, os quais compõem ou compuseram, em momentos diversos, com 
poderes de gestão, de forma alternada e associados a outros membros da família, inclusive na condição 
de representantes, os quadros societários das empresas a seguir listadas:”

A seu turno, na inicial da AP nº 0533894-33.2016.8.05.0001, distribuída primeiramente, o 
Parquet foi expresso em indicar que a investigação se baseou no Relatório de Inteligência Fiscal – 
RIF nº 999/2014, mesmo mencionado na AP que se pretende trancar, havendo uma ressalva, nesta 
primeira ação, de que o Auto de Infração nº 020747.0109/14-9, “referente a fraude de mesma natu-
reza”, havia sido julgado procedente e estaria em vias de ser inscrito em dívida ativa, não integrando 
a referida denúncia, o que seria feito na AP posteriormente distribuída.

Nesse passo, as próprias alegações do Ministério Público dão conta de que as condutas supos-
tamente praticadas pelos Denunciados, “referente a fraude de mesma natureza”, se equivalem em 
ambas as ações penais, caindo por terra a premissa de que o débito decorrente do Auto de Infração 
nº 020747.0109/14-9 não estaria inscrito em dívida ativa na época da distribuição da primeira ação, 
ocorrida em 02/06/2016, uma vez que consta, da própria denúncia posteriormente ofertada, que 
a inscrição ocorreu em 11/04/2016 (inscrição nº 00012-30-1700-16), antes da distribuição, pois.

Registre-se que a decisão que rejeitou a preliminar sustentada pela defesa (fl . 45), lançada de 
forma bastante genérica, inclusive, não indicou, de forma expressa, que lastro probatório diverso jus-
tifi caria o afastamento da litispendência, cabendo consignar que a diversidade de provas não implica, 
por si só, a ocorrência de fatos diversos e autônomos, pois uma única ação tida como delituosa pode 
ser provada por diversos meios, não servindo a diversidade probatória como justifi cativa para manter 
em curso duas ações envolvendo os mesmos fatos e imputações.

Firme em tais considerações, conheço do mandamus e CONCEDO A ORDEM reclamada, 
determinando, em consequência, o trancamento da Ação Penal nº 0514221-20.2017.805.0001, 
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proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra FRANCISCO PAEZ 
GARCIA e FLORA PAEZ GARCIA, em razão da ocorrência de litispendência.

Tendo em vista que os fundamentos que embasaram a presente decisão têm natureza processual 
genérica (não relacionado a condições pessoais do paciente), aplicável a todo o processo, portanto, 
estendo a ordem à Denunciada FLORA PAEZ GARCIA, vez que não é ela paciente da presente 
impetração.

Comunique-se imediatamente à Autoridade Impetrada.

TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0387608-28.2012.8.05.0001, Primeira Câmara 
Criminal – Segunda Turma, Relator (a): Des. Pedro Augusto Costa Guerra, julgado em 
05/12/2017

TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍ-
DIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRELIMINARES 
DE NULIDADE REJEITADAS – EXCESSO DE LINGUAGEM – ACOLHI-
MENTO – LIMITES A QUE JUÍZES E TRIBUNAIS ESTÃO SUJEITOS 
– NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RE-
CURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O inquérito policial, de natureza administrativa, destina-se a recolher infor-
mações consideradas necessárias à elucidação de crimes, de modo a possibilitar a 
formação da opinio delicti, por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO, acerca dos 
fatos objeto de investigação. Daí é que, tratando-se de um procedimento pré-pro-
cessual, não há que se falar, de regra, em ampla defesa e exercício do contraditório.
II – Por se tratar de peça meramente informativa, não há, em sede de inquérito, 
nulidade capaz de viciar, como um todo, a ação penal posterior, até mesmo porque, 
constituindo etapas formalmente autônomas e independentes, em alguns casos o 
procedimento investigativo pode até mesmo ser dispensado, sem que se possa cogi-
tar, tão só por isso, da inviabilidade da persecutio criminis in iuditio.
III – A despeito de ostentar essas características peculiares, isso não signifi ca que os 
atos praticados no Inquérito estariam imunes, todos eles, ao padecimento de vícios. 
Não. Mesmo sem que vigore, em princípio, na fase investigativa, a obrigatoriedade 
de observância de algumas garantias constitucionais, as provas arrecadadas nessa 
etapa preliminar possuem valor probante relativo, necessitando, em alguns casos, 
serem renovadas ou confi rmadas pelas demais provas coligidas na instrução crimi-
nal, excepcionadas, por óbvio, as provas periciais e cautelares, de reconhecido valor 
transinquisitorial.
IV – Pacífi co é o entendimento de que, na hipótese de inobservância de regramen-
tos estabelecidos em lei, a consequência não será a nulidade do procedimento ou 
da ação penal subsequente, mas, tão só, a mitigação do valor probatório do ato ou 
diligência tida como viciada.
V – Conforme esclarece a doutrina, o ato de recebimento da peça inaugural, em-
bora possua natureza de decisão interlocutória simples, não reclama, entretanto, 
motivação explícita, justo por não ostentar carga decisória em si mesma. É mero 
juízo de prelibação, sendo sufi ciente para receber a Denúncia que não contenha ela 
os vícios de que trata o art. 395 do CPP, contrario sensu (inépcia, ausência de pres-
supostos para o exercício da ação penal ou falta de justa causa para sua instauração).
VI – No caso dos autos, o Inquérito que instrui a exordial não se resume à co-
lheita das declarações dos investigados, – e que a defesa aponta como viciadas por 

terem sido supostamente obtidas por meios ilícitos –, contendo, também, outros 
elementos de prova, inclusive periciais e decorrentes de medidas cautelares, que 
apontavam, pelo menos em tese, em juízo meramente perfunctório, próprio da-
quele instante processual, para o preenchimento dos requisitos autorizadores da 
persecutio in iuditio.
VII – Questões relativas à possível nulidade de alguns dos atos praticados no In-
quérito, bem assim sua eventual repercussão sobre o conjunto dos demais elemen-
tos arrecadados naquela fase inquisitorial, é matéria que, até mesmo por guardar 
estreita vinculação com o mérito da causa, não comportaria escrutínio exauriente 
no ato de recebimento da denúncia, que, repita-se, como juízo prévio de delibação, 
deve se limitar, naquele átimo, à constatação da existência de manifesta inépcia, 
falta de pressuposto processual ou de condição e justa causa para o exercício da ação 
penal (art. 395 do CPP). Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade do recebimento 
da Denúncia.
VIII – Não assiste razão, por igual, à Defesa, quando suscita a nulidade do pro-
cesso, por violação ao princípio do Promotor Natural. A matéria, aliás, foi bem 
examinada pelo juiz da pronúncia, citando, inclusive, jurisprudência do STF no 
sentido de que “a subscrição da denúncia pelo promotor da comarca e por pro-
motores auxiliares não a torna, ante a subscrição destes últimos, à margem 
do Direito”.(RECURSO ORDINÁRIO EM HC 93.247-9/GOIÁS, Rel. Min. 
Marco Aurélio, publicado no DJE de 02/05/2008). Rejeita-se, por conseguinte, 
a aventada preliminar de nulidade por violação ao princípio do promotor natural, 
até porque, no caso em exame, como acentuou o magistrado, a denúncia se acha 
subscrita, também, pelo Órgão ministerial com atuação na Vara em que teve curso 
o Inquérito.
IX – Embora tendo reconhecido que, de fato, a prova colhida no momento da pri-
são de EDÍLSON DUARTE DE ARAÚJO apresentava o caráter de clandestini-
dade, tornando-se imprestável para a ação penal, ponderou o juiz a quo, entretan-
to, que, quanto aos demais interrogatórios dos Acusados EDÍLSON e WAGNER, 
nada obstante colhidos na Delegacia de Polícia, sem a presença de advogado, ali 
estava presente representante do MINISTÉRIO PÚBLICO (cf. fl s. 968/971 do 
volume 05, fl s. 1.242/1.248 e fl s. 1.264/1.268 do volume 06 e fl s. 1.305/1.311 do 
volume 07), Órgão encarregado de fi scalizar a aplicação da lei, de modo a assegurar 
aos réus não só o direito ao silêncio, como, também, as demais garantias constitu-
cionais pertinentes àquela fase investigativa.
X – Tratando-se, até então, de simples procedimento inquisitorial, ainda não sujei-
to, portanto, aos cânones do contraditório e da ampla defesa, evidente que os inter-
rogatórios colhidos pela autoridade policial, ainda que sem a presença de advogado, 
não implicam ultraje ao princípio da paridade de armas, nem padecem de vício, 
posto que se trata de prova precária, de caráter provisório, cujo conteúdo, para obter 
efi cácia probatória, deve ser renovado na instrução criminal, presidida pelo Juiz da 
causa, além de ser corroborado por outros elementos de prova. Rejeita-se, portanto, 
a preliminar de nulidade dos interrogatórios efetivados na fase de Inquérito.
XI – De igual sorte, não assiste razão à defesa de CLAUDOMIRO CÉSAR quan-
do pretende ver declarada a nulidade da diligência de busca e apreensão realizada 
em sua residência, por ter sido determinada com base em delatio anônima, além 
de constar do mandado judicial determinação para apreensão de cartas e corres-
pondências particulares, requerendo, também, por consequência, a inefi cácia das 
provas produzidas com base na aludida medida cautelar.
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XII – Essas alegações já foram objeto de exaustiva apreciação pelo Juízo da Pro-
núncia, a cujos argumentos recorro, para, na mesma senda, rejeitá-las. Sobre o as-
sunto, afi rmou o julgador singular: “A ‘denúncia’ anônima não tem o condão de 
eivar de nulidade um inquérito policial se a autoridade policial, ao recebê-la, 
promove investigações, com o fi to de verifi car a veracidade dos fatos narra-
dos. No que concerne aos episódios delituosos em análise, somente após a 
verifi cação da verossimilhança da narrativa é que se requereu a este Juízo a ex-
pedição do mandado de busca e apreensão. A representação pela medida cau-
telar da busca e apreensão, cuja cópia está inclusa nas páginas 3.263/3.265, 
do volume 16, do processo em epígrafe, foi deferida nos autos de número 
032792997.2012.8.05.0001, às fl s. 16v, 17 e 17v”.
XIII – A propósito da delatio anônima e seus refl exos na ação penal, vale recordar 
que, de há muito, a jurisprudência do STF está sedimentada no sentido de que, em 
tais hipóteses, a autoridade policial tem não apenas o direito, mas, sobretudo, o 
dever de verifi car a procedência das informações veiculadas, e, uma vez constatada 
a verossimilhança dos fatos noticiados anonimamente (HC 95244, 1ª Turma; HC 
98345, 1ª Turma; HC 108147, 2ª Turma), instaurar inquérito, além de, se for o 
caso, representar à autoridade competente com vistas à realização de eventuais 
diligências que necessitem de prévia chancela do Poder Judiciário.
XIV – A diligência decorreu de decisão judicial fundamentada (cf. fl s. 17/19 dos 
autos de nº 0327929-97.2012.8.05.0001, em apenso) e que tinha por objetivo jus-
tamente “apreender instrumentos, documentos e objetos relacionados aos cri-
mes de Homicídio de PAULO ROBERTO COLOMBIANO DOS SANTOS 
e CATARINA DA ASCENÇÃO GALINDO”, sendo certo que o teor da carta 
apreendida na residência do Réu CLAUDOMIRO CÉSAR guarda estreita com-
patibilidade com o objeto da investigação e o suposto motivo do crime, qual seja a 
possibilidade de rescisão do Plano de Saúde da MASTERMED com o Sindicato 
dos Rodoviários – sem que se possa falar, portanto, de excesso ou abuso de poder 
quando do cumprimento da diligência.
XV – Não se pode olvidar, ainda, que, no momento do deferimento da medida, 
o MM Juiz não teria como discriminar, exaustivamente, os “documentos” que 
poderiam interessar à investigação, tarefa essa que fi cava delegada, por óbvio, ao 
prudente arbítrio da autoridade encarregada do cumprimento do respectivo Man-
dado de Busca e Apreensão, sujeito, entretanto, ao posterior controle do Ministério 
Público e do Poder Judiciário.
XVI – O art. 233 do CPP inadmite em Juízo tão somente cartas e correspondên-
cias “obtidas por meios criminosos”, o que, a todas as luzes, não corresponde à 
hipótese dos autos, sendo certo, ainda, que a própria Constituição Federal relativiza 
a inviolabilidade das correspondências, excepcionando os casos de investigação cri-
minal ou instrução processual penal, não se podendo cogitar, por isso mesmo, de 
inconstitucionalidade do art. 240, § 1º, alínea “f”, do CPP. Fica rejeitada, portanto, 
aludida preliminar.
XVII – Quanto à alegada nulidade processual por violação da ampla defesa, em 
face da denegação de acesso a todas as bilhetagens e rastreamento de ERBs, tam-
bém não merece acolhida. Destaque-se que, por ocasião da Pronúncia, seu subscri-
tor deixou consignado que:
“(...) as interceptações realizadas se mostraram imprestáveis como meio de 
prova para fundamentar a Denúncia, tendo destacado que “as únicas exceções 
couberam às bilhetagens realizadas nos números de WAGNER, EDÍLSON e 

ADAÍLTON, pois serviram como demonstrativo das comunicações havidas 
entre eles, tanto no dia que antecedeu o crime quanto no dia do evento de-
lituoso”. O magistrado pontuou, inclusive, que a prova incontroversa do acesso à 
totalidade das mídias “decorre do fato dos réus terem solicitado a dilatação de 
prazo para apresentação de suas defesas, pois argumentaram sobre a insufi -
ciência de tempo disponibilizado, o intervalo de 10 (dez) dias, para concluir 
a escuta de todo o acervo reunido, resultante das interceptações, sendo tal 
pleito deferido por este magistrado, com a fi xação de mais 20 (vinte) dias, fl s. 
2917, volume 15, para que todos apresentassem suas defesas, o que efetiva-
mente aconteceu”.
XVIII – Patente, por conseguinte, que, ao contrário da alegativa dos réus, lhes 
foi assegurado o conhecimento e manipulação de todos os atos e documentos que 
instruem a ação penal, sendo, pois, despropositada a preliminar de nulidade pro-
cessual, por violação da ampla defesa, em face da suposta denegação de acesso a 
todas as bilhetagens e rastreamento de ERBs.
XIX – Quanto à alegada nulidade processual por suposta inexistência de correlação 
entre os mandados constantes nos autos e as interceptações telefônicas efetivadas, 
também merece rejeição, posto que “as interceptações realizadas se mostraram 
imprestáveis como meio de prova para fundamentar a denúncia”, sendo, por-
tanto, desconsideradas pelo julgador monocrático. “O que efetivamente serviu 
foram as bilhetagens dos telefones de EDÍLSON E WAGNER, pois demons-
traram as conversas que estes estabeleceram com ADAÍLTON. Não apenas no 
dia dos crimes, mas também nos dias que antecederam o duplo homicídio. As 
cópias das bilhetagens estão inclusas nos autos e passaram pelo crivo do con-
traditório. Ademais, as defesas tiveram pleno acesso a essas mídias, durante o 
prazo por mim fi xado, num total de 30 (trinta) dias, com vistas a que apresen-
tassem suas petições após a verifi cação de qualquer prova inclusa nos fólios”.
XX – Alega, ainda, a defesa dos réus, que a instrução processual estaria viciada 
por não ter sido garantida a incomunicabilidade das testemunhas, as quais teriam 
permanecido no Fórum Criminal em contato, umas com as outras, antes de serem 
ouvidas. A esse respeito, cabe destacar que, ainda quando tal circunstância tenha 
ocorrido, cuida-se de nulidade relativa, que somente enseja sua declaração quando 
evidenciado o prejuízo concreto para a defesa (art. 563 do CPP), circunstância que 
não restou demonstrada. Fica rejeitada também esta preliminar.
XXI – Por outro lado, não se vislumbra violação aos dispositivos constitucionais 
e infraconstitucionais pré-questionados pela defesa, bem assim a Tratados e Con-
venções internacionais, para fi ns de interposição de recursos para os Tribunais 
Superiores. Destaca-se, por primeiro, que alguns deles se referem a um suposto 
cerceamento de direito de defesa, que, como visto, não ocorreu. A propósito, basta 
que se leia o caderno processual para se constatar que os recorrentes tiveram amplo 
direito de defesa e vista de todos os documentos acostados.
XXII – De outra parte, inexiste a alegada ocorrência de violação da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, não restando provada nos autos as supostas tor-
turas de que os acusados teriam sido vítimas, nem, tampouco, a utilização de pro-
vas ilícitas neste processo.
XXIII – No que diz respeito à preliminar de excesso de linguagem, assiste razão 
à Defesa. Com efeito, ao exercer o juízo de admissibilidade da acusação é lícito ao 
magistrado desenvolver, se necessário, raciocínio lógico em torno da cronologia dos 
fatos e da conduta atribuída ao réu, de modo a demonstrar que esse encadeamento 
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consubstancia, ou não, a seu ver, – em juízo meramente superfi cial –, indícios sufi -
cientes de autoria em desfavor do acusado. O que lhe é defeso, portanto, é apenas 
manifestar conclusões de ordem pessoais capazes de infl uenciar o julgamento 
da causa pelo corpo de jurados.
XXIV – Defi nitivamente, embora, a linguagem se expresse por meio de signos 
e palavras, em se tratando de decisão de pronúncia a constatação de “excesso de 
linguagem” nem sempre dimana da prolixidade do decisum, devendo ser cotejada, 
caso a caso, a ocorrência de eventuais vícios ou impropriedades.
XXV – Há de se reconhecer, entretanto, que a exuberância argumentativa não 
raras vezes conduz a que o julgador monocrático transponha, inadvertidamente, 
as balizas estabelecidas pelo art. 413, § único, do CPP (materialidade do fato e 
indícios sufi cientes de autoria e de participação), tisnando, com isso, de nulidade, 
sua decisão acerca do iudicium accusationis.
XXVI – No caso destes autos, após meticulosa análise da longa decisão de pronún-
cia (fl s. 6.031/6077, volume 34), tenho que o zeloso julgador monocrático desbor-
dou, sim, dos limites que a lei lhe confere.
XXVII – “Os Juízes e Tribunais devem submeter-se, quando praticam o ato culmi-
nante do judicium accusationis (pronúncia), à dupla exigência de sobriedade e de 
comedimento no uso da linguagem, sob pena de ilegítima infl uência sobre o ânimo 
e a vontade dos membros integrantes do Conselho de Sentença. Age ultra vires, 
e excede os limites de sua competência legal, o órgão judiciário que, descaracteri-
zando a natureza da pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de suspeita, 
em um inadmissível juízo de certeza” (Ministro Celso de Mello, RT 523/486).
XXVIII – “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é fi rme no senti-
do de que o defeito de fundamentação na sentença de pronúncia gera nulidade 
absoluta, passível de anulação, sob pena de afronta ao princípio da soberania 
dos vereditos. Precedentes.” (Ministra Carmem Lúcia, Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus nº 122.909/SE, 04/11/2014).
XXIX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.
XXX – Recurso a que se dá parcial provimento, para acolher tão só a prelimi-
nar de excesso de linguagem e anular a decisão de pronúncia, determinando 
que outra seja proferida sem os vícios apontados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 
0387608-28.2012.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, fi gurando como recor-
rentes CLAUDOMIRO CÉSAR FERREIRA SANTANA, WAGNER LUÍS LOPES E ADAÍLTON 
ARAÚJO DE JESUS, e, recorridos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e 
outros.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso, para, rejeitando as demais preli-
minares de nulidade, acolher a preliminar de excesso de linguagem, para o fi m de anular a decisão de 
pronúncia lançada às fl s. 6.071/6.077, determinando que outra seja proferida sem os vícios apontados.

VOTO

Cumpre analisar, por primeiro, as preliminares suscitadas pela defesa dos réus, e que, acaso 
acolhidas, podem, em tese, obstaculizar o exame do mérito das insurgências.

Como se sabe, o inquérito policial, de natureza administrativa, destina-se a recolher informa-
ções consideradas necessárias à elucidação de crimes, de modo a possibilitar a formação da opinio 
delicti, por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO, acerca dos fatos objeto de investigação. Daí é que, 
tratando-se de um procedimento pré-processual, não há que se falar, de regra, em ampla defesa e 
exercício do contraditório.

Contudo, mesmo a despeito de ostentar essas características peculiares, isso não signifi ca que os 
atos praticados no inquérito estariam imunes, todos eles, ao padecimento de vícios. Não.

Mesmo sem que vigore, em princípio, na fase investigativa, a obrigatoriedade de observância 
de algumas garantias constitucionais, as provas arrecadadas nessa etapa preliminar possuem valor 
probante relativo, necessitando, em alguns casos, serem renovadas ou confi rmadas pelas demais 
provas coligidas na instrução criminal, excepcionadas, por óbvio, as provas periciais e cautelares, de 
reconhecido valor transinquisitorial.

De qualquer sorte, pacífi co é o entendimento de que, na hipótese de inobservância de regra-
mentos estabelecidos em lei, a consequência não será a nulidade do procedimento ou da ação penal 
subsequente, mas, tão só, a mitigação do valor probatório do ato ou diligência tida como viciada.

Esse, aliás, é o ensinamento que se colhe junto à doutrina, e que mereceu transcrição no deci-
sum vergastado.

"Não sendo o inquérito policial ato de manifestação do Poder Jurisdicional, mas mero procedimento 
informativo destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, os vícios por acaso exis-
tentes nessa fase não acarretam nulidades processuais, isto é, não atingem a fase seguinte da persecução 
penal: a da ação penal. A irregularidade poderá, entretanto, gerar a invalidade e a inefi cácia do ato 
inquinado, v.g., do auto de prisão em fl agrante como peça coercitiva; tipo não reconhecimento pessoal, 
da busca e apreensão". Fernando Capez (Curso de Processo Penal. 9. Ed., Saraiva, 2003, pág. 77).

A jurisprudência dos Tribunais, por sua vez, repercute e endossa tais ensinamentos doutrinários:

"INQUÉRITO POLICIAL. VICIOS. Eventuais vícios concernentes ao inquérito policial não têm o 
condão de infi rmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades pro-
cessuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo 
da ação penal condenatória". (STF, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello. DJU, 04/10/1996, p. 37100).

Defi nitivamente, justo por se tratar de peça meramente informativa, não há, de regra, em sede 
de inquérito, nulidade capaz de viciar, como um todo, a ação penal posterior, até mesmo porque, 
constituindo etapas formalmente autônomas e independentes, em alguns casos o procedimento 
investigativo pode até mesmo ser dispensado sem que se possa cogitar, tão só por isso, da inviabilidade 
da persecutio criminis in iuditio.

Postas, assim, essas premissas básicas em torno das características do inquérito policial, cumpre, 
agora, analisar a pretensão da defesa de CLAUDEMIRO CÉSAR no sentido de que seja declarado 
nulo o ato de recebimento da denúncia.

Especifi camente no que concerne à arguição de nulidade do recebimento da Denúncia, que 
teria sido recepcionada tendo como base elementos nulos integrantes do inquérito policial, não 
merece agasalho.

Conforme esclarece a doutrina, o ato de recebimento da peça inaugural, embora possua natu-
reza de decisão interlocutória simples, não reclama, entretanto, motivação explícita, justo por não 
ostentar carga decisória em si mesma.

É mero juízo de prelibação, sendo sufi ciente para receber a denúncia que não contenha ela 
os vícios de que trata o art. 395 do CPP, contrario sensu (inépcia, ausência de pressupostos para o 
exercício da ação penal ou falta de justa causa para sua instauração).

Ressalte-se que, no caso dos autos, o inquérito que instrui a exordial não se resume à colheita 
das declarações dos investigados, – e que a defesa aponta como viciadas por terem sido supostamente 
obtidas por meios ilícitos –, contendo, também, outros elementos de prova, inclusive periciais e 
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decorrentes de medidas cautelares, que apontavam, pelo menos em tese, em juízo meramente per-
functório, próprio daquele instante processual, para o preenchimento dos requisitos autorizadores 
da persecutio in iuditio.

Questões relativas à possível nulidade de alguns dos atos praticados no inquérito, bem assim sua 
eventual repercussão sobre o conjunto dos demais elementos arrecadados naquela fase inquisitorial, 
é matéria que, até mesmo por guardar estreita vinculação com o mérito da causa, não comportaria 
escrutínio exauriente no ato de recebimento da denúncia, que, repita-se, como juízo prévio de 
delibação, deve se limitar, naquele átimo, à constatação da existência de manifesta inépcia, falta de 
pressuposto processual ou de condição e justa causa para o exercício da ação penal (art. 395 do CPP).

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade do recebimento da denúncia.
Não assiste razão, por igual, à defesa, quando suscita a nulidade do processo, por violação ao 

princípio do promotor natural. A matéria, aliás, foi bem examinada pelo juiz da pronúncia, merecendo 
transcritas as razões de que S.Exa. se utilizou para rejeitar aludida preliminar.

Conforme ressaltado pelo magistrado, com inegável acerto:

“O Princípio do Promotor Natural é tratado sob dois enfoques – um, mais amplo, que o compre-
ende à semelhança do princípio do Juiz Natural (expresso no artigo 5°, incisos XXXVII e LIII da 
Constituição Federal), como garantidor da não substituição do representante ministerial, inicialmente 
designado para atuar em um feito, por outro membro. Sob a perspectiva restrita não é aceitável a ma-
nipulação na distribuição de processos aos Promotores de Justiça. Desse modo, recomenda-se que o 
membro designado para atuar em determinado processo não seja dele desvinculado, arbitrariamente. 
Não obstante, a minha compreensão é que esse princípio não está contido implicitamente na Cons-
tituição Federal. Ademais, a utilização do enfoque restrito contraria outro postulado, expresso, o da 
indivisibilidade. E mais: adotar o conceito restrito signifi ca uma proibição ao desvio de fi nalidade o 
que, por certo é vedado em toda a administração pública”.
“A discussão também se verifi ca na jurisprudência. Com efeito, o STF sustentou o tema no ano de 
1993, mas refez seu posicionamento, precisamente em 2006, quando expressamente informou que o 
Brasil não adotava tal preceito (STF, 2a Turma, HC 90.277/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJE 
de 01.08.2006). Nessa época, a doutrina reconheceu o posicionamento da Corte Suprema, por maioria 
de votos, quando a tese do princípio do Promotor Natural no ordenamento jurídico brasileiro não 
prosperou (HC 67.759/RJ, DJU de 10.7.93). Essa orientação restou confi rmada, quando da apreciação 
do HC 4.466/ES (DJU de 20.2.2006) e de outros acórdãos mais recentes. É o que se depreende do 
julgamento abaixo transcrito, in verbis:
O STF não reconhece o postulado do promotor natural como inerente ao direito brasileiro (HC 
67.759, Pleno, DJ 01.07.1993): "Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA 
PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO: Divergência, apenas, quanto à aplica-
bilidade imediata do princípio do Promotor Natural: necessidade de "interpositio Legislatoris" para 
efeito de atuação do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado, independen-
temente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURELIO e 
CARLOS VELLOSO). – Reconhecimento da possibilidade de instituição de princípio do Promotor 
Natural, mediante lei (Ministro SIDNEY SANCHES). – Posição de expressa rejeição à existência 
desse princípio consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO OALLOTTI, 
NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES". 4. Tal orientação foi mais recentemente confi rmada no 
HC na 84.468/ES (rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 20.02.2006). Não há que se cogitar da exis-
tência do princípio do promotor natural no ordenamento jurídico brasileiro(...). HC 90277, Relator(a): 
Min. ELLEN ORACIE, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJc-I42 DIVULO 31-07 – 2008 
PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-03 PP-00487”.
“O Superior Tribunal de Justiça também consagrou a Inexistência do aludido princípio adotado pelo 
STF em 2008. Dentre os precedentes cito o HC 57.506 [onde se lê]”:
"(...) 4. Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, 
pois, conforme se extrai da regra do art. 5º, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio 
apenas a designação de um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas e 
em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. (...) 
(HC 57.506/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJE 
22/02/20 IO)."

“Não obstante, se para aqueles que defendem a existência do princípio do Promotor Natural, como é 
o caso dos acusados, valendo-se do entendimento de que tal princípio tem por fi m vedar a designação 
de Promotores de Justiça, casuisticamente, em certas situações, desprovidas de qualquer amparo cons-
titucional ou legal, constata-se que esta não é a hipótese dos autos”.
“Com efeito, subscreve a inicial acusatória o representante ministerial que atuava neste Juízo, à época 
do oferecimento da Denúncia, qual seja: Dorival Joaquim da Silva, conforme testifi ca a página 23 do 
volume 01, o que, por si só derroga o argumento de nulidade processual” (grifei).

Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Excelso Pretório:

“INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO – A ordem jurídica em vigor não contempla o 
arquivamento implícito do inquérito, presentes sucessivas manifestações do ministério Público visan-
do diligências”.
“PROMOTOR NATURAL – ALCANCE. O princípio do promotor natural está ligado à persecução 
criminal, não alcançando inquérito, quando, então, ocorre o simples pleito de diligências para elucidar 
dados relativos à prática criminosa. A subscrição da denúncia pelo promotor da comarca e por promo-
tores auxiliares não a torna, ante a subscrição destes últimos, à margem do Direito”.
(RECURSO ORDINÁRIO EM HC 93.247-9/GOIÁS, Rel. Min. Marco Aurélio, publicado no DJE 
de 02.05.2008).

Rejeita-se, por conseguinte, a aventada preliminar de nulidade por violação ao princípio do 
promotor natural, até porque, no caso em exame, como acentuou o magistrado, a denúncia se acha 
subscrita, também, pelo órgão ministerial com atuação na Vara em que teve curso o Inquérito.

Requer, ainda, a defesa, a nulidade de todos os interrogatórios efetuados na fase investigativa, em 
razão de seu nexo de causalidade com o primeiro interrogatório do acusado EDÍLSON DUARTE 
DE ARAÚJO, declarado nulo pelo Juízo de 1ª instância.

A matéria não é nova e foi objeto de apreciação pelo subscritor da pronúncia, tendo S.Exa. 
destacado que, quando da prolação do despacho saneador (fl s. 5.221 a 5.274, Volume 26), já rejeitara 
tais alegações.

A propósito do assunto, merecem transcrição as razões expendidas pelo julgador singular:

“Na resposta à acusação, os denunciados requereram a nulidade dos interrogatórios dos réus Edilson 
Duarte de Araújo e Wagner Luis Lopes de Souza, sob a alegação de que tais atos foram realizados sem 
a presença de advogados, fi lmados, cuja gravação encontrava-se entrecortada e inteligível, demonstran-
do, segundo eles, manipulação, o que tornariam os interrogatórios inválidos.
“A tais alegações, quando do despacho saneador, fl s. 5221 a 5274, Volume 26, já deliberei pela sua re-
jeição sob o seguinte fundamento: ‘(...) Alegam as respectivas defesas que os interrogatórios de EDIL-
SON c WAGNER prestados na Delegacia são nulos pelo fato de terem sido ouvidos sem o acompa-
nhamento dos advogados e também porque esse ato foi fi lmado. Sobre a fi lmagem a defesa pontuou: ‘ 
(...) entrecortados, sinuosos, ininteligível, objeto de técnicas extrínsecas de manipulação, apresentam 
alguns pontos borrifados que a autoridade policial teve interesse em revelar", violando dispositivos 
legais, tornando-os imprestáveis para fundamentar a Denúncia, e em consequência a extinção da ação 
penal. Sustenta-se ainda a nulidade do interrogatório de Edilson Duarte de Araújo, realizado no mo-
mento da sua prisão. Para tanto, a defesa argumentou que o policial conhecido pelo prenome de Jair 
gravou e fi lmou a conversa informal que teve com o acusado Edilson, utilizando-se de um celular, 
quando o induziu a apontar o nome de alguém envolvido nos crimes em comento, de modo que ele 
saísse de "cabeça erguida" (fl s.2079, volume 10). Entretanto, ressalvou o fato de EDILSON não ter 
sido consultado sobre se autorizava ou não a feitura dessa gravação.
O renomado jurista Luiz Flávio Gomes trata acerca do regime jurídico das interceptações ambientais: 
‘(...) Por interceptação ambiental entende-se a captação de uma conversa alheia (não telefônica), feita 
por terceiro, valendo-se de qualquer meio de gravação. Não se trata, como se percebe, de uma conversa 
telefônica. Não é o caso. É uma conversa não telefônica, ocorrida num gabinete, numa reunião, numa 
residência etc. Se nenhum dos interlocutores sabe da captação, fala-se em interceptação ambiental em 
sentido estrito, se um deles tem conhecimento, fala-se em escuta ambiental. Nada disso está discipli-
nado especifi camente nas leis brasileiras. Não existe autorização legal para tais interceptações. Logo, 
por falta de lei, não valem como prova, salvo em benefício de um acusado, para provar sua inocência. 
São provas que violam o inc. X, do art. 5°, da CF. Logo, ilícitas. E, em consequência, inadmissíveis 
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no processo:” (Gomes, Luiz Flávio e Cervini. Interpretação Telefônica Lei 9.296, de 24.07.96, Editora 
Revista dos Tribunais, págs. 111/112).
“Da escuta do áudio contido no pen-drive de fl s. 2.079 e da leitura do Laudo Pericial de fl s. 2.047/2.078 
chega-se à conclusão que a conversa mantida entre EDILSON e o policial Jair, no momento da prisão 
daquele, foi gravada e fi lmada por um aparelho de celular sem o conhecimento do indiciado. Diante 
dos fatos supramencionados está evidenciado que a prova colhida no momento da prisão de EDIL-
SON apresenta o caráter de clandestinidade, o que a torna imprestável para a ação penal, motivo pelo 
qual deve ser desentranhada.”

Pois bem. Embora tendo reconhecido que, de fato, a prova colhida no momento da prisão de 
EDÍLSON DUARTE DE ARAÚJO apresentava o caráter de clandestinidade, tornando-se impres-
tável para a ação penal, ponderou S.Exa., entretanto, que, quanto aos demais interrogatórios dos 
acusados EDÍLSON e WAGNER, nada obstante colhidos na Delegacia de Polícia, sem a presença 
de advogado, ali estava presente representante do MINISTÉRIO PÚBLICO (cf. fl s. 968/971 do 
volume 05, fl s. 1.242/1.248 e fl s. 1.264/1.268 do volume 06 e fl s. 1.305/1.311 do volume 07), 
órgão encarregado de fi scalizar a aplicação da lei, de modo a assegurar aos réus não só o direito ao 
silêncio, como, também, as demais garantias constitucionais pertinentes àquela fase investigativa.

Tratando-se, até então, de simples procedimento inquisitorial, ainda não sujeito, portanto, aos 
cânones do contraditório e da ampla defesa, evidente que os interrogatórios colhidos pela autoridade 
policial, ainda que sem a presença de advogado, não implicam ultraje ao princípio da paridade de 
armas, nem padecem de vício, posto que se trata de prova precária, de caráter provisório, cujo con-
teúdo, para obter efi cácia probatória deve ser renovado na instrução criminal, presidida pelo juiz da 
causa, além de ser corroborado por outros elementos de prova.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade dos interrogatórios efetivados na fase de inquérito, 
sendo de destacar, repita-se, que o primeiro interrogatório a que foi submetido, informalmente, o 
acusado EDÍLSON DUARTE DE ARAÚJO, foi anulado pelo juízo a quo, sem que se possa falar 
em contaminação do conteúdo dos demais interrogatórios.

De igual sorte, não assiste razão à defesa de CLAUDOMIRO CÉSAR quando pretende ver 
declarada a nulidade da diligência de busca e apreensão realizada em sua residência, de cujo mandado 
judicial não teria constado determinação para apreensão de cartas e correspondências particulares, 
requerendo, também, por consequência, a inefi cácia das provas produzidas com base na aludida 
medida cautelar. Em abono da sua pretensão, alega que teriam sido violadas as disposições contidas 
no art. 5º, inciso XII e XVI, da CF, e art. 157 e 233 do CPP.

No que concerne a essas alegações, já foram objetivos de exaustiva apreciação pelo Juízo da 
Pronúncia, a cujos argumentos recorro, para, na mesma senda, rejeitá-las.

Sobre o assunto, afi rmou o julgador singular que a defesa aponta:

“[…] a ocorrência de vício pelo fato do pedido de busca e apreensão decorrer de um relatório de 
inteligência que, por seu turno, supostamente resultou de uma ‘denúncia’ anônima. Entretanto, ao 
cotejar os autos é possível verifi car que, embora inicialmente tenha havido uma ‘denúncia’ apócrifa o 
certo é que a própria autoridade policial empreendeu diligências de modo a ouvir outras pessoas. Por 
conseguinte, a ‘denúncia’ perdeu o status de apócrifa”.
“A ‘denúncia’ anônima não tem o condão de eivar de nulidade um inquérito policial se a autoridade 
policial ao recebê-la promove investigações, com o fi to de verifi car a veracidade dos fatos narrados. No 
que concerne aos episódios delituosos em análise somente após a verifi cação da verossimilhança da 
narrativa é que se requereu a este juízo a expedição do mandado de busca e apreensão”.
“A representação pela medida cautelar da busca e apreensão, cuja cópia está inclusa nas pá-
ginas 3.263/3.265, do volume 16, do processo em epígrafe, foi deferida nos autos de número 
032792997.2012.8.05.0001, às fl s. 16v, 17 e 17v”.

E a propósito da delatio anônima e seus refl exos na ação penal, vale recordar que, de há muito, 
a jurisprudência do STF está sedimentada no sentido de que, em tais hipóteses, a autoridade policial 
tem não apenas o direito, mas, sobretudo, o dever de verifi car a procedência das informações vei-

culadas, e, uma vez constatada a verossimilhança dos fatos noticiados anonimamente (HC 95244, 
1ª Turma; HC 98345, 1ª Turma; HC 108147, 2ª Turma), instaurar Inquérito, além de, se for o 
caso, representar à autoridade competente com vistas à realização de eventuais diligências que 
necessitem de prévia chancela do Poder Judiciário.

No caso em apreço, verifi ca-se que a diligência de Busca e Apreensão guarda pertinência com 
o conjunto dos elementos até então arrecadados, constantes, àquela altura, de nada menos que 16 
(dezesseis) volumes, e que apontavam para a existência de indícios do envolvimento de CLAUDO-
MIRO CÉSAR com os fatos objeto da investigação.

E nem se argumente que por não constar, do respectivo mandado judicial, expressa autorização 
para apreender cartas e correspondências pessoais, tal circunstância implicaria, ipso facto, nulidade 
da diligência e de toda a prova que com ela mantenha nexo de causalidade.

Nunca é demais recordar que, de acordo com a versão contida na denúncia, a gênese do crime, 
ao sentir da acusação, residiria no fato de PAULO COLOMBIANO, – àquela época ocupando 
cargo diretivo no Sindicato dos Rodoviários – haver constatado “irregularidades na vida fi nanceira do 
Sindicato, dentre elas um contrato milionário celebrado anos atrás com a Empresa MASTERMED, 
de propriedade dos 1º e 2º Denunciados (CLAUDOMIRO FERREIRA e CÁSSIO FERREIRA), 
restando evidenciado para PAULO COLOMBIANO que os valores não condiziam com a realidade, 
haja vista o alto percentual pago pelo Sindicato à Empresa de Seguro Saúde no patamar de 38% (trinta 
e oito por cento), quando o valor praticado pelo mercado não ultrapassava 10% (dez por cento)”.

Ademais, deve ser acrescentado que a diligência decorreu de Decisão judicial fundamentada 
(cf. fl s. 17/19 dos autos de nº 0327929-97.2012.8.05.0001, em apenso), e que tinha por objetivo 
justamente “apreender instrumentos, documentos e objetos relacionados aos crimes de Homi-
cídio de PAULO ROBERTO COLOMBIANO DOS SANTOS e CATARINA DA ASCENÇÃO 
GALINDO”, sendo certo que o teor da carta apreendida na residência do réu CLAUDOMIRO 
CÉSAR guarda estreita compatibilidade com o objeto da investigação e o suposto motivo do crime, 
qual seja a possibilidade de rescisão do Plano de Saúde da MASTERMED com o Sindicato dos 
Rodoviários –, sem que se possa falar, portanto, de excesso ou abuso de poder quando do cumpri-
mento da diligência.

Não se pode olvidar, ainda, que, no momento do deferimento da medida, o MM. juiz não teria 
como discriminar, exaustivamente, os “documentos” que poderiam interessar à investigação, tarefa 
essa que fi cava delegada, por óbvio, ao prudente arbítrio da autoridade encarregada do cumprimento 
do respectivo mandado de busca e apreensão, sujeito, entretanto, ao posterior controle do Ministério 
Público e do Poder Judiciário.

No caso, tendo sido a diligência realizada por mandado judicial, expedido com base em decisão 
judicial fundamentada, não há como se cogitar de irregularidade e ilicitude quanto à prova docu-
mental arrecadada, nem tampouco a contaminação de atos posteriores (frutos da árvore envenenada), 
até porque, como já se disse, patente a pertinência temática entre o conteúdo da correspondência 
apreendida na residência do réu CLAUDEMIRO CÉSAR e o objeto da investigação, inexistindo o 
alegado ultraje ao disposto na Carta da República e nos artigos 157 e 233 do CPP.

De mais a mais, o art. 233 do CPP inadmite em Juízo tão somente cartas e correspondências 
“obtidas por meios criminosos”, o que, a todas as luzes, não corresponde à hipótese dos autos, sendo 
certo, ainda, que a própria Constituição Federal relativiza a inviolabilidade das correspondências, 
excepcionando os casos de investigação criminal ou instrução processual penal, não se podendo 
cogitar, por isso mesmo, de inconstitucionalidade do art. 240, § 1º, alínea “f”, do CPP.

Nada obstante, de regra, a busca e apreensão seja providência excepcional, – especialmente 
quando realizada na residência do investigado, eis que implica derrogação de garantias constitucio-
nais da violação do domicílio e do direito à intimidade e vida privada (CF, art. 5º, incisos X e XI) 
–, no caso dos autos, contudo, o deferimento da medida, pela sua pertinência e compatibilidade, 
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preordenada, como já visto, a subsidiar investigação criminal em curso, se apresenta absolutamente 
legítima, sem corporifi car qualquer ato ilegal ou abusivo.

Fica rejeitada, portanto, aludida preliminar.
Quanto à alegada nulidade processual por violação da ampla defesa, em face da denegação de 

acesso a todas as bilhetagens e rastreamento de ERBs, também não merece acolhida.
Destaque-se que, por ocasião da pronúncia, seu subscritor deixou consignado que:

“ (…) as interceptações realizadas se mostraram imprestáveis como meio de prova para funda-
mentar a Denúncia, tendo destacado que “as únicas exceções couberam às bilhetagens realiza-
das nos números de WAGNER, EDILSON e ADAILTON, pois serviram como demonstrativo 
das comunicações havidas entre eles, tanto no dia que antecedeu ao crime quanto no dia do 
evento delituoso”.

Aduziu, ainda, que “a comprovação da existência das Estações Rádio Base pode ser verifi cada 
no site da ANATEL, local onde estão registradas”, além de salientar que “os acusados tiveram acesso 
aos autos do inquérito antes e depois do oferecimento da denúncia, conforme positivado nos fólios, 
assim como a totalidade das mídias, relativas às interceptações”.

Para espancar quaisquer dúvidas a esse respeito, o magistrado pontuou, inclusive, que a prova 
incontroversa do acesso à totalidade das mídias:

“decorre do fato dos Réus terem solicitado a dilatação de prazo para apresentação de suas defesas, pois 
argumentaram sobre a insufi ciência de tempo disponibilizado, o intervalo de 10 (dez) dias, para con-
cluir a escuta de todo o acervo reunido, resultante das interceptações, sendo tal pleito deferido por este 
magistrado, com a fi xação de mais 20 (vinte) dias, fl s. 2917, volume 15, para que todos apresentassem 
suas defesas, o que efetivamente aconteceu”.

Patente, por conseguinte, que, ao contrário da alegativa dos réus, lhes foi assegurado o conhe-
cimento e manipulação de todos os atos e documentos que instruem a ação penal, sendo, pois, 
despropositada a preliminar de nulidade processual, por violação da ampla defesa, em face da suposta 
denegação de acesso a todas as bilhetagens e rastreamento de ERBs.

Quanto à alegada nulidade processual por suposta inexistência de correlação entre os mandados 
constantes nos autos e as interceptações telefônicas efetivadas, também merece rejeição, posto que, 
como acima transcrito, “as interceptações realizadas se mostraram imprestáveis como meio de 
prova para fundamentar a denúncia”, sendo, portanto, desconsideradas pelo julgador monocrático.

Sobre essa matéria, S.Exa., resumindo, de forma enfática, seu posicionamento, afi rmou que:

“Ainda que este magistrado considerasse como plausível a suscitada preliminar, seria inócuo o de-
ferimento nesse sentido, porquanto as escutas telefônicas efetivamente realizadas ocorreram após o 
duplo homicídio. Em outras palavras, mostraram-se inservíveis, pois não se registrou um diálogo 
sequer relativo aos episódios criminosos. Essa imprestabilidade probatória é tão manifesta que o Órgão 
Acusador não se utilizou dessas escutas para basear a peça inicial. Tampouco recebi a Denúncia com 
fulcro nesse material”.
“O que efetivamente serviu foram as bilhetagens dos telefones de EDILSON E WAGNER, pois de-
monstraram as conversas que estes estabeleceram com ADAILTON. Não apenas no dia dos crimes, 
mas também nos dias que antecederam o duplo homicídio. As cópias das bilhetagens estão inclusas 
nos autos e passaram pelo crivo do contraditório. Ademais, as defesas tiveram pleno acesso a essas 
mídias, durante o prazo por mim fi xado, num total de 30 (trinta) dias, com vistas a que apresentassem 
suas petições após a verifi cação de qualquer prova inclusa nos fólios”.

Rejeitam-se, portanto, tais preliminares.
Alega, ainda, a defesa dos réus, que a instrução processual estaria viciada por não ter sido 

garantida a incomunicabilidade das testemunhas, as quais teriam permanecido no Fórum Criminal 
em contato, umas com as outras, antes de serem ouvidas.

A esse respeito, cabe destacar que, ainda quando tal circunstância tenha ocorrido, cuida-se de 
nulidade relativa, que somente enseja sua declaração quando evidenciado o prejuízo concreto para a 

defesa (art. 563 do CPP), circunstância que não restou evidenciada até porque, tal como observado, 
com acuidade, pelo MM. juiz, tão somente quando a testemunha JOÃO DAMIÃO DE JESUS 
SANTOS começou a prestar seu depoimento, – supondo-o desfavorável à tese defensiva –, é que foi 
suscitada aludida nulidade, não tendo ocorrido, entretanto, idêntica manifestação quando da oitiva 
das testemunhas anteriormente ouvidas.

Mas não é só. O simples fato das testemunhas terem permanecido no mesmo corredor do fórum 
isso não implica, por si só, violação ao princípio da incomunicabilidade, não sendo de olvidar-se, 
por fi m, que a lei processual não estabelece a incomunicabilidade das testemunhas, que, aliás, nunca 
deve ser confundido com o princípio da incomunicabilidade dos jurados, que, uma vez malferido, 
constitui causa de nulidade absoluta da deliberação do Conselho de Sentença.

Fica rejeitada, pois, aludida preliminar.
Por outro lado, não se vislumbra violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 

prequestionados pela defesa, bem assim a Tratados e Convenções internacionais, para fi ns de inter-
posição de recursos para os Tribunais Superiores. Destaca-se, desde logo, que alguns deles se referem 
a um suposto cerceamento de direito de defesa, que, como visto, não ocorreu.

A propósito, basta que se leia o caderno processual para se constatar que os recorrentes tiveram 
amplo direito de defesa e vista de todos os documentos acostados.

Aliás, quando os autos vieram a esta Relatoria foi determinada sua remessa ao Juízo a quo, a 
fi m de que fossem anexados os volumes faltantes, renumerando-se todas as páginas, determinação 
essa cumprida pela instância de origem, inclusive com o esclarecimento de que os anexos se referiam 
a relatórios cujo conteúdo não se prestaria a implicar retratação da decisão de pronúncia.

Recebidos os autos com as diligências cumpridas, foi concedida vista às partes para se manifes-
tarem, ocasião em que, atendendo pedido da defesa, deferiu-se o dilargado prazo de 30 (trinta) dias.

De outra parte, inexiste a alegada ocorrência de violação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, não restando provadas nos autos as supostas torturas de que os acusados teriam sido 
vítimas, nem, tampouco, a utilização de provas ilícitas neste processo.

Por último, resta apreciar a alegada violação ao disposto no art. 413 do CPP. De acordo com a 
Defesa de CLAUDOMIRO CÉSAR FERREIRA SANTANA, a decisão de pronúncia seria nula por 
ter sido proferida sem a necessária moderação, havendo o magistrado extrapolado sua competência 
externando considerações capazes de infl uenciar o entendimento dos jurados.

Com efeito, o deslinde dessa matéria passa pela exata compreensão a ser dada ao quanto esta-
belecido pelo legislador no art. 413 do CPP e seu parágrafo primeiro, que assim dispõem:

“Art. 413 – O Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do 
fato e da existência de indícios sufi cientes de autoria ou de participação”.
“ § 1º – A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existên-
cia de indícios sufi cientes de autoria e de participação, devendo o Juiz declarar o dispositivo legal em 
que incurso o acusado e especifi car as circunstâncias qualifi cadoras e as causas de aumento de pena”.

Ora. É do conhecimento de todos que a decisão de pronúncia tem natureza de mero juízo de 
admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, daí por que o julgador deve exará-la 
sempre com prudência e cautela sob pena de avançar, indevidamente, o meritum causae, de exclusiva 
competência do Conselho de Jurados.

Trata-se, sem dúvida, de tema por demais tormentoso, objeto de larga refl exão por parte da 
doutrina e da jurisprudência, ambas destacando a delicada tarefa reservada ao juízo sumariante, 
sobretudo quando da demonstração dos indícios sufi cientes de autoria, cabendo-lhe apreciar a prova 
de modo sóbrio e comedido, sem descurar, entretanto, do dever de apresentar fundamentação idônea 
(CF, art. 93, inciso IX).

E é nessa linha tênue que o magistrado há de se equilibrar para não infl uir no ânimo dos jurados 
quando do julgamento a ser realizado pelo tribunal popular.
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Por isso mesmo, recomenda-se que, de regra, a decisão de pronúncia seja proferida, tanto 
quanto possível, em termos somíticos, limitando-se à indicação da materialidade do fato e os indícios 
sufi cientes de autoria, uma vez que se trata de simples iudicium accusationis (art. 413, § 1º, do 
Código de Processo Penal).

Nesse sentido, a doutrina já vinha ensinando, de há muito, como se colhe da vetusta e sempre 
atual advertência de JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua obra “A Instituição do Júri”:

“O magistrado que prolata a sentença de pronúncia, deve exarar a sua decisão em termos sóbrios e 
comedidos, a fi m de não exercer qualquer infl uência no ânimo dos jurados. É aconselhável, por outro 
lado, que dê a entender, sempre que surja controvérsia a propósito de elementares do crime, que sua 
decisão, acolhendo circunstância contrária ao réu ou repelindo as que lhe sejam favoráveis, foi inspi-
rada no desejo de deixar aos jurados o veredicto defi nitivo sobre a questão, a fi m de não subtrair do 
Júri o julgamento do litígio em todos os seus aspectos”. (ob. cit. vol. I, págs. 232/233, item 7, 1963, 
Ed. Saraiva-232).

Seguindo essa mesma linha, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“O juízo de admissibilidade da acusação envolve a materialidade e os indícios sufi cientes de autoria, 
devendo ser proferido, em primeiro lugar, pelo juiz em sede de pronúncia. No entanto, levando-se o 
caso ao Tribunal, emite-se um acórdão, confi rmando a pronúncia ou pronunciando o réu (se tiver sido 
antes impronunciado). Essa decisão de segundo grau precisa ser, igualmente, fundamentada e comedi-
da, dentro do indispensável equilíbrio de linguagem” (CPP Comentado, Forense, 15ª Edição, p. 949).

E acrescenta:

“O magistrado deve expor os motivos que o levaram a, por exemplo, manter eventuais circunstâncias 
qualifi cadoras descritas na denúncia, fazendo-o, contudo, de forma comedida, sob pena de caracteriza-
ção de excesso de linguagem, capaz de infl uir no posterior convencimento dos jurados. O fato de o art. 
478, I, do Código de Processo Penal vedar, sob pena de nulidade, que as partes façam referências à de-
cisão de pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação como argumento de 
autoridade, seja para benefi ciar, seja para prejudicar o réu, não afasta a possibilidade dos jurados serem 
infl uenciados pelo excesso de linguagem contido no ato impugnado, ante as disposições dos arts. 472, 
parágrafo único, e 480, § 3º, do Diploma Processual Penal” (Cfr. Autor e obra citados, p. 949/950).

Com os autores antes citados, FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO comunga 
do mesmo entendimento:

“A pronúncia deve ser fundamentada, diz a lei. Contudo a fundamentação deverá fi car adstrita tão só 
aos seus requisitos: indicar as provas que demonstram materialidade, eventual qualifi cadora e os indí-
cios capazes de convencer o magistrado de ter sido o réu o autor do crime. Infelizmente juízes há que, 
na pronúncia, pensando tratar-se de decisão de mérito, analisam o feito como se fossem, em seguida, 
proferir sentença condenatória… E, ai, não faltam as adjetivações... Lamentavelmente, laboram em 
erro inominável. Na pronúncia, o juiz cinge-se e restringe-se a demonstrar a materialidade e autoria. 
A linguagem deve ser sóbria. Fala-se até em “eloquência acusatória” em certas decisões de pronúncia. 
Decisões desse naipe são nulas”. (Manual de Processo Penal, Saraiva, 15ª Edição, p. 763).

Especifi camente na hipótese destes autos, essa tarefa ganha contornos ainda mais delicados, 
posto que a imputação versa a respeito da suposta prática, por parte dos Réus, de duplo crime de 
homicídio, duplamente qualifi cado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), perpetrados, – ao que 
diz a denúncia –, em concurso de pessoas e mediante divisão de tarefas entre os diversos Acusados, 
apontando para uns como autores intelectuais ou mandantes, e para outros como executores diretos 
e simples partícipes.

E é justamente em virtude da complexidade da situação fática descrita na peça acusatória que 
se não pode censurar, de plano, o laborioso esforço desenvolvido pelo julgador de primeira instância, 
quando, afastando-se da recomendada frugalidade que deve caracterizar decisões dessa natureza, 
procedeu a um exame analítico das provas arrecadadas.

Deveras, ao exercer o juízo de admissibilidade da acusação é lícito ao magistrado desenvolver, 
se necessário, raciocínio lógico em torno da cronologia dos fatos e da conduta atribuída ao réu, de 

modo a demonstrar que esse encadeamento consubstancia, ou não, a seu ver, – em juízo meramente 
superfi cial –, indícios sufi cientes de autoria em desfavor do acusado. O que lhe é defeso, portanto, é 
apenas manifestar conclusões de ordem pessoais capazes de infl uenciar o julgamento da causa pelo 
corpo de jurados.

Na hipótese sub judice, portanto, a excepcionalidade do exame minucioso do conjunto pro-
batório está absolutamente justifi cada, não se podendo acoimar de nula a Decisão de Pronúncia tão 
só pela exaustividade da argumentação deduzida pelo seu subscritor.

Defi nitivamente, embora, a linguagem se expresse através de signos e palavras, em se tratando de 
decisão de pronúncia a constatação de “excesso de linguagem” nem sempre dimana da prolixidade 
do decisum, devendo ser cotejada, caso a caso, a ocorrência de eventuais vícios ou impropriedades.

Há de se reconhecer, entretanto, que a exuberância argumentativa não raras vezes conduz a 
que o julgador monocrático transponha, inadvertidamente, as balizas estabelecidas pelo art. 413, § 
único, do CPP (materialidade do fato e indícios sufi cientes de autoria e de participação), tisnando, 
com isso, de nulidade, sua decisão acerca do iudicium accusationis.

No caso destes autos, após meticulosa análise da longa decisão de pronúncia (fl s. 6.031/6077, 
volume 34), tenho que o zeloso julgador monocrático desbordou, sim, dos limites que a lei lhe 
confere, tal como se pode perceber dos trechos a seguir transcritos, aqui sublinhados:

“Feitas essas considerações, voltando ao processo de forma acurada, esmerada, até mesmo usando 
uma lupa, uma lente biconvexa, não se consegue encontrar nenhum vestígio de ato ilegal, tais como 
prova ilícita, crime de tortura para conseguir a confi ssão dos réus, até porque estes confi rmaram suas 
versões em juízo, fornecendo elementos que descortinaram a autoria do delito em questão” (cf. Vol. 
34, fl s. 6.040).
..............................................................................................................................................................

“Os réus EDILSON e WAGNER declararam-se partícipes do duplo homicídio em comento” (cf. vol., fl s.) .

Sob esse aspecto, cabe salientar que essa última afi rmativa se encontra, inclusive, em confl ito 
com uma outra passagem da decisão de pronúncia em que o MM. juiz declarou que “os acusados 
interrogados na fase policial e em Juízo negaram a prática do crime” (cf. Vol. 34, fl s. 6.062).

E, em outra passagem, afi rma, ainda, o MM. juiz que,

“Diante dos fatos inter-relacionados acima expostos, este Magistrado, através das provas de que Wag-
ner Luís Lopes de Souza e Edilson Duarte Araújo frequentavam as assembleias do Sindicato dos Rodo-
viários anotando as discussões sobre o Plano de Saúde Mastermed e, seguiram Paulo Colombiano no 
dia do crime, a mando de Adailton Araújo de Jesus que recebia ordens de Claudomiro Cesar Ferreira 
Santana, quando Adailton solicitou que apontassem a localização exata do carro de Paulo Colombia-
no, mandando que saíssem do local, para em seguida ouvirem o estampido dos tiros que mataram 
Paulo Colombiano e sua esposa Catarina Galindo, aliado a um raciocínio indutivo que apontam fortes 
indícios, concluí que há uma convergência dos réus Claudomiro Cesar, Adailton Araújo, Wagner Luis 
e Edilson Duarte para o planejamento e execução do crime contra Paulo Colombiano, alvo do ataque, 
e Catarina Galindo” (grifei).
“Outrossim, as testemunhas apresentadas pela Defesa nada sabem sobre os fatos denunciados, por 
conseguinte, não conseguiram provar, apesar de indicarem que Paulo Colombiano possuía vários ini-
migos, uma outra versão diversa da apresentada pela Promotoria de Justiça quanto a participação no 
incidente delituoso dos réus Claudomiro César, Adailton Araújo, Wagner Luis e Edilson Duarte. 
Anota-se, ainda, que sem a participação destes dois últimos réus fornecendo informações a Adailton 
da localização do carro da vítima, o crime não teria acontecido” (cf. vol. Fls.) .

Com efeito, ao afi rmar que “as testemunhas apresentadas pela defesa [...] não conseguiram 
provar [...] uma outra versão diversa da apresentada pela Promotoria de Justiça”, bem assim 
que “sem a participação destes dois últimos réus [Wagner e Edílson] fornecendo informações a 
Adaílton da localização do carro da vítima, o crime não teria acontecido”, o MM. juiz extrapo-
lou, mais uma vez, os limites da fundamentação da pronúncia, externando, de forma incontrastável, 
juízo de valor acerca do conjunto probatório e da consequente responsabilidade penal dos acusados, 
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rechaçando, inclusive, a possibilidade de reconhecimento de qualquer “outra versão diversa da 
apresentada pela Promotoria de Justiça quanto a participação no incidente delituoso dos réus 
Claudomiro César, Adaílton Araújo, Wagner Luís e Edílson Duarte”.

Cabe transcrever, por oportuno, outro trecho da decisão de pronúncia em que o digno e honrado 
juiz incorre em excesso de linguagem:

Diante dos relatos dos réus Edilson e Wagner nos seus interrogatórios, impõem-se as seguintes inda-
gações:
Qual a motivação que Edilson Duarte, Wagner Luís, que não são rodoviários, teriam para acompa-
nhar as discussões no Sindicato dos Rodoviários sobre a continuidade ou não do contrato com o plano 
de saúde Mastermed? Que razões teriam os mesmos para seguir Paulo Colombiano, a vítima, senão 
por solicitação de alguém ligado ao Plano de Saúde? Por que Adailton Araújo mandaria Wagner Luís e 
Edilson Duarte seguirem a vítima e frequentarem as reuniões do Sindicato dos Rodoviários anotando 
as discussões sobre o Plano de Saúde? Para que eles queriam saber? O que isto interfere na vida deles? 
A quem interessava tais informações?
Procurando respostas a estes questionamentos chegamos, em primeiro lugar, a uma estreita ligação 
entre Edilson Duarte, Wagner Luís e Adailton Araújo, com Claudomiro César, tanto do ponto de 
vista de relação trabalhista, como no que diz respeito aos interesses relativos ao plano de Saúde Mas-
termed. Em segundo lugar, tanto Edilson, como Wagner ou mesmo Adailton, não teriam interesse 
pessoal no andamento dos contratos da Mastermed com o Sindicato dos Rodoviários, a não ser por 
uma motivação externa – a mando de Claudomiro César. Em terceiro lugar, fi ca demonstrado que 
Claudomiro César ao representar os interesses da Mastermed, estipulando os valores a serem cobrados, 
e por consequência a necessidade de manutenção do contrato com o Sindicato dos Rodoviários, era o 
maior interessado em saber dos acontecimentos e movimentações da diretoria sindical, a fi m de não 
sofrer nenhum interrupção de continuidade.
A preocupação de C1audomiro em que não ocorresse alguma quebra de contrato com o Sindicato dos 
Rodoviários, fi ca demonstrada em carta apreendida em sua residência, quando do cumprimento de 
medida cautelar de busca e apreensão. No referido documento, dirigido à sua esposa, o réu aponta a 
preocupação com a possível perda do Plano de Saúde, relatando que haveria declínio fi nanceiro da vida 
da família, fl s. 1.351 a 1.355, volume 07.
Ao explicitar essa preocupação em relação à perda do plano de saúde da MASTERMED, o Acusado 
Claudomiro César demonstrou interesse direto na manutenção do contrato com o Sindicato, fazendo 
crer que se valeria de quaisquer meios para o alcance do seu objetivo, conforme documento apreendi-
do, abaixo transcrito:
“(...) Estou num momento difícil: as eleições serão em 10,11,12,13 de novembro (veredito fi nal se eu 
continuarei com a MASTERMED – de onde tiro nosso sustento). Serão cinco chapas concorrendo e 
nunca aconteceu isto. Não sei se conseguirei atingir as cinco. O tempo é exíguo e o risco grande. Pela 
1ª vez sinto que posso perder a MASTERMED para interesses mesquinhos que fujam do meu controle 
e agora ela é o maior plano da cidade (tenho orgulho disso). Nunca gastei tanto dinheiro como agora 
(apartamento e eleição – c/5 chapas), mas vou até o fi m (com grande risco de perder), fora o risco de 
vida. (...) Pense no que você quer. Se eu ainda conseguirei lhe prover do mínimo necessário emocio-
nalmente, pois nada lhe faltará materialmente (palavra de honra), muito menos às crianças. Talvez 
alguma restrição se eu perder a MASTERMED em 13/11/09”.
Essa manifestação de vontade, concatenada com os atos de Wagner Luís, Edilson Duarte e Adailton 
Araújo, e que este último declarou no seu interrogatório que recebia ordens do réu Claudomiro César, 
são indicativos do envolvimento de Claudomiro César no crime contra Paulo Roberto dos Santos 
Colombiano e Catarina da Ascensão Galindo.

Ao tecer essas considerações, o magistrado manifestou inequívoco juízo de valor a respeito do 
panorama probatório, externando sua convicção pessoal quanto à impossibilidade de acolhimento 
da tese defensiva, qual seja, a negativa de autoria, circunstância capaz de infl uenciar, sem dúvida, a 
decisão dos juízes leigos.

Mas não é só. Também por ocasião da análise das qualifi cadoras o decisum vergastado incidiu 
em manifesta impropriedade técnica, havendo o julgador singular utilizado adjetivação inadequada 
à natureza daquele ato processual, fazendo-o nos seguintes termos:

“Quanto às qualifi cadoras elencadas na Denúncia, devem ser mantidas, pois não estão divorciadas da 
prova. O motivo torpe caracteriza-se, tendo em vista que a ação ocorreu por razão repugnante, abjeta, 

devido a possibilidade de a vítima Paulo Colombiano propor, à Assembléia dos Rodoviários, a rescisão 
do plano de saúde Mastermed, o que causaria impacto negativo fi nanceiramente ao acusado Claudo-
miro César. O recurso que impossibilitou a defesa das vítimas fi cou demonstrado pelo modo de agir 
dos acusados no planejamento e execução do crime, uma vez que as vítimas não sabiam que estavam 
sendo seguidas e foram surpreendidas com os tiros fatais” (cf. vol., fl s.) .

Pois bem. No caso dos autos, o juiz da pronúncia, em vez de cingir-se a apontar para a eventual 
existência de indícios sufi cientes de autoria e das qualifi cadoras, avançou no exame do mérito quanto 
à responsabilidade dos acusados, tendo declarado, em tom excessivamente categórico, que, “sem a 
participação destes dois últimos réus [Wagner e Edilson] fornecendo informações a Adaílton da 
localização do carro da vítima, o crime não teria acontecido”, além de haver antecipado juízo de 
valor quanto ao “modo de agir dos acusados no planejamento e execução do crime”.

Manifesto, portanto, é o vício de que padece o decisum, cuja nulidade ganha ainda maior 
dimensão quando se verifi ca que a principal tese defensiva consiste justamente na negativa de autoria.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal – STF, cabendo 
reproduzir, apenas a título ilustrativo, os seguintes acórdãos:

“Os Juízes e Tribunais devem submeter-se, quando praticam o ato culminante do ” judicium accusa-
tionis” (pronúncia), à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem, sob pena 
de ilegítima infl uência sobre o ânimo e a vontade dos membros integrantes do Conselho de Sentença. 
Age ultra vires, e excede os limites de sua competência legal, o órgão judiciário que, descaracterizando 
a natureza da pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de suspeita, em um inadmissível juízo 
de certeza” (Ministro Celso de Mello, RT 523/486).

“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é fi rme no sentido de que o defeito de fundamen-
tação na sentença de pronúncia gera nulidade absoluta, passível de anulação, sob pena de afronta ao 
princípio da soberania dos vereditos. Precedentes.” (Ministra Carmem Lúcia, Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus nº 122.909/SE, 04/11/2014).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 408 DO CPP. PRONÚNCIA. ELOQU-
ÊNCIA ACUSATÓRIA. AFIRMATIVA DE AUTORIA. PRONUNCIAMENTO SOBRE OS 
ASPECTOS SUBJETIVOS DA CONDUTA DO ACUSADO. AFASTAMENTO DE POSSÍ-
VEL TESE DEFENSIVA. PEÇA QUE PODE INFLUIR INDEVIDAMENTE NO CONVEN-
CIMENTO DOS JURADOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. 
OFENSA CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA”.
I – Fere o princípio da soberania dos veredictos a afi rmação peremptória do magistrado, na sentença 
de pronúncia, que se diz convencido da autoria do delito.
II – A decisão de pronúncia deve guardar correlação, moderação e comedimento com a fase de mera 
admissibilidade e encaminhamento da ação penal ao Tribunal do Júri.
III – Ordem concedida.
(HC 93299, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, DJe de 24.10.2008).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. 
MAGISTRADO APOSENTADO. SENTENÇA DE PRONÚCIA. EXCESSO DE LINGUA-
GEM. NULIDADE ABSOLUTA. VOTO MÉDIO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA. DESENTRANHAMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INVIA-
BILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Tribunal do Júri tem competência para julgar magistrado aposentado que anteriormente já teria 
praticado o crime doloso contra a vida objeto do processo a ser julgado. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é fi rme no sentido de que o defeito de fundamen-
tação na sentença de pronúncia gera nulidade absoluta, passível de anulação, sob pena de afronta ao 
princípio da soberania dos veredictos. Precedentes.
3. Depois de formado o Conselho de Sentença e realizada a exortação própria da solene liturgia do 
Tribunal do Júri, os jurados deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do processo; permitin-
do-se a eles, inclusive, o manuseio dos autos do processo-crime e o pedido ao orador para que indique 
a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada.
4. Nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, os Juízes e Tribunais devem sub-
meter-se, quando pronunciam os réus, à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da 
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linguagem, sob pena de ilegítima infl uência sobre o ânimo e a vontade dos membros integrantes do 
Conselho de Sentença; excede os limites de sua competência legal, o órgão judiciário que, descaracte-
rizando a natureza da sentença de pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de suspeita, em 
um inadmissível juízo de certeza. Precedente.
5. A solução apresentada pelo voto médio do Superior Tribunal de Justiça representa não só um cons-
trangimento ilegal imposto ao Paciente, mas também uma dupla afronta à soberania dos veredictos 
assegurada à instituição do júri, tanto por ofensa ao Código de Processo Penal, conforme se extrai do 
art. 472, alterado pela Lei nº 11.689/2008, quanto por contrariedade ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea 
“c”, Constituição da República.
6. Ordem concedida para anular a sentença de pronúncia e os consecutivos atos processuais que ocor-
reram no processo principal.
(HC 103037, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/03/2011, DJe-103 
DIVULG 30-05-2011 PUBLIC 31-05-2011 EMENT VOL-02533-01 PP-00086).

No mesmo sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça – STJ.

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – EX-
CESSO DE LINGUAGEM – JUÍZO DE CERTEZA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CON-
TRA A VIDA E AFASTAMENTO PEREMPTÓRIO DE TESE DEFENSIVA (DESCLASSIFI-
CAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS) – INDEVIDA INVASÃO NA COMPETÊNCIA DOS 
JURADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Confi gura-se excesso de linguagem quando o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, avança 
indevidamente na matéria de competência constitucional do Tribunal do Júri.
No caso, o Magistrado afi rmou categoricamente tratar-se de crime de tentativa de homicídio qua-
lifi cado, afastando qualquer possibilidade de acolhimento da tese defensiva de desclassifi cação para 
lesões corporais.
Ordem concedida para, ratifi cada a liminar, anular a sentença de pronúncia, determinando seu desen-
tranhamento dos autos, bem como assegurar-se que outra seja proferida, em observância aos princípios 
legais.
(HC 104.837/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15.09.2011, 
DJe 28.09.2011).

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENAL E PROCESSO PENAL 
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – OCOR-
RÊNCIA – INDEVIDA INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NULI-
DADE – PRECEDENTES.
Deve ser reconhecida a nulidade, por excesso de linguagem, da sentença de pronúncia que, ao invés de 
registrar a existência de indícios sufi cientes de autoria, declara que a autoria dos acusados seria indene 
de dúvidas, afasta categoricamente a ocorrência de desistência voluntária e ressalta que a qualifi cadora 
imputada aos acusados estaria devidamente comprovada. Precedentes.
Agravo Regimental improvido.
(Ag.Rg. no Agravo de Instrumento nº 1.278.612-GO, publicado no DJe de 02.05.2013).

Aliás, esse entendimento tem sido adotado por esta Turma, a exemplo dos seguintes julgados:

"EMENTA – PENAL – PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JURI – RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 
EXCESSO DE LINGUAGEM – OCORRÊNCIA – LIMITES A QUE JUÍZES E TRIBUNAIS 
ESTÃO SUJEITOS – NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RE-
CURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA ACOLHER, DE OFÍCIO, TÃO 
SOMENTE A PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM, E ANULAR A DECISÃO 
DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO QUE OUTRA SEJA PROLATADA." (TJBA, Primeira 
Câmara Criminal – 2ª Turma, Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Recurso em Sentido 
Estrito nº0000109-62.2016.8.05.0123, julgado à unanimidade de votos em 15.08.2017, contra o 
qual o Ministério Público não recorreu).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA 
– SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ACO-
LHIMENTO PARCIAL" (TJBA, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Recurso em Sentido 
Estrito nº0001146-53.2016.8.05.0082, Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco, publicado 
em 13.02.2017).

De fato, mesmo após a Lei nº 11.689/08 subsiste, ainda, o interesse de agir na alegação de 
nulidade por excesso de linguagem diante da possibilidade de os jurados lerem a pronúncia, se assim o 
desejarem, até porque, conforme estabelece o parágrafo único, do art. 472 do CPP, formado o Conse-
lho de Sentença e prestado o respectivo juramento, seus membros receberão cópias da pronúncia ou, 
se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.

Ademais, o art. 480, § 3º, do CPP, assegura o acesso aos autos por parte dos jurados, restando, 
assim, a possibilidade de indevida infl uência na íntima convicção dos juízes leigos.

A desembargadora Rita de Cássia Nunes, revisora, e o desembargador Abelardo Matta, 3º 
Julgador, que também examinaram detidamente os autos, apresentaram declarações de voto, acom-
panhando este relator, com os argumentos adiante transcritos que integram o Acórdão:

“Declaração de Voto da Desembargadora Rita”:
Nesta oportunidade, detenho-me à análise da preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, em 
razão de suposto excesso de linguagem, conforme aventado no Recurso de Claudomiro Santana.
De proêmio, é necessário destacar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, con-
sistente em uma mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, não podendo con-
fi gurar a formação de um juízo de convicção plena sobre a responsabilidade penal dos réus, mas, tão 
somente, o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios sufi cientes de autoria 
ou de participação.
É essa a exegese do art. 413, § 1º, do CPP:
“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do 
fato e da existência de indícios sufi cientes de autoria ou de participação.
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência 
de indícios sufi cientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que 
julgar incurso o acusado e especifi car as circunstâncias qualifi cadoras e as causas de aumento de pena. 
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)"
Percebe-se, portanto, que os limites desse momento processual são estreitos, exigindo-se do juiz suma-
riante – e, do mesmo modo, de nós, Desembargadores, quando do julgamento de eventuais Recursos 
– extrema cautela na construção das razões de decidir, a fi m de evitar a exposição nos mesmos moldes 
de uma sentença condenatória.
A cautela é necessária não só porque o juízo da primeira fase do procedimento escalonado deve manter 
certa equidistância, deixando de sinalizar convencimento sobre a formação da culpa dos réus, mas 
também porque cópias da decisão de pronúncia deverão ser entregues aos jurados que comporão o 
Conselho de Sentença, ex vi do art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, caso o 
decisio contenha excessos de linguagem ou eloquência, é notório concluir que o animus judicandi dos 
julgadores leigos poderá ser indevidamente afetado, ferindo sobremaneira o princípio da soberania 
dos veredictos.
Justo por essa razão, já consignei, em outras oportunidades, a natureza hercúlea da prolação de uma 
decisão de pronúncia, na medida em que se exige do Magistrado, a um só tempo, que explicite os 
motivos de seu convencimento, ex vi do art. 413, do CPP e do art. 93, IX, da CF/88, mas que o faça 
de forma temperada, sem emitir juízo de valor capaz de infl uir no ânimo dos jurados, sob pena de sua 
decisão padecer do vício de excesso de linguagem.
Pende, então, sobre a pronúncia, uma verdadeira espada de Dâmocles, que exige do Magistrado um 
trilhar deveras cauteloso na fundamentação de seu decisio, diante do limiar tênue que aparta a decisão 
sucinta e hígida da decisão não fundamentada (que malfere o art. 93, IX, da CF) e do decisio indevida 
e calorosamente fundamentado (subtraindo a competência do juízo natural do Tribunal do Júri para 
apreciar os crimes dolosos contra a vida – art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal).
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO 
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTEN-
ÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXCESSO DE LINGUAGEM 
NO V. ACÓRDÃO. CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – A Terceira Seção desta Corte, 
seguindo entendimento fi rmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação 
no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o 
não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada fl agrante ilega-
lidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homena-
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gem ao princípio da ampla defesa. II – A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível 
a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, 
não de mérito. III – Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a exis-
tência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. IV – A 
pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob 
pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos 
termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. V – No caso, o eg. Tribunal de Justiça 
utilizou expressões que indicam a prática do crime pelos pacientes. Além disso, emitiu juízo de certeza 
quanto às qualifi cadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel, confi gurando-se o excesso de 
linguagem. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer o excesso de 
linguagem no v. acórdão, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, devendo outro ser 
proferido, sem os vícios apontados. (HC 377.909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO 
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM CONFIGURADO. NULIDA-
DE RECONHECIDA. RENOVAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 
restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, 
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. 2. O 
magistrado, ao pronunciar o réu, deve ser imparcial, mencionando os indícios de autoria e a prova de 
materialidade, analisando, ainda, as teses levantadas por ocasião das alegações fi nais. Não pode, toda-
via, exceder da adjetivação, sob pena de invadir o campo do subjetivismo e a competência do Tribunal 
do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, 
"d", da Carta Magna. 3. No caso, o Magistrado ao afi rmar que “a autoria recai indiscutivelmente 
sobre a pessoa do réu” e “as testemunhas foram uníssonas em apontar o acusado como autor do fato 
delituoso”, avançou além dos limites que lhe são deferidos, emitindo exame crítico e valorativo dos 
elementos probatórios dos autos, externando comprovação incontroversa da prática criminosa, encer-
rando consideração capaz de exercer infl uência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença. 
4. Nos termos do art. 478 do CPP, com a redação da Lei nº 11.689/2008, as partes não poderão 
fazer referência à decisão de pronúncia, bem como às decisões posteriores que julgaram admissível a 
acusação. Remanesce, porém, a possibilidade de os jurados, caso queiram, terem acesso aos autos e, 
consequentemente, ao acórdão cujo excesso de linguagem foi aqui reconhecido. 5. De acordo com a ju-
risprudência desta Corte, “Em observância ao entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, 
no sentido de que, em atenção ao art. 472 do CPP e à vedação aos pronunciamentos ocultos, nos casos 
de reconhecimento de excesso de linguagem, o simples desentranhamento e envelopamento da peça 
que incorreu no vício não é sufi ciente, devendo ser declarada a nulidade do acórdão hostilizado, para 
que outro seja prolatado”(HC 386.844/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ 
Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 25/05/2017). 
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confi rmando a liminar outrora 
deferida, reconhecer o excesso de linguagem na sentença de pronúncia proferida nos autos da Ação 
Penal nº 0000013-59.1989.8.15.0141, determinando-se que outra seja prolatada sem os vícios aponta-
dos. (HC 403.088/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)
Na mesma esteira de intelecção, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUTORIA E QUALIFICADORA – CONCLUSÃO – IMPRO-
PRIEDADE. Surge discrepante do fi gurino legal sentença de pronúncia que, embora lançada em 
página e meia, contém notícia de ser certa a autoria e de encontrar-se provada a qualifi cadora. (RHC 
103078, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012 RMDPPP v. 9, nº 50, 
2012, p. 80-84)
No caso sob destrame, constata-se que a instância de origem bem conduziu o processo sub examine, 
de complexidade fática destacada, cuidando o Magistrado a quo de rechaçar, fundamentadamente, as 
diversas preliminares aventadas pelas combativas defesas técnicas. Entretanto, quando da análise do 
mérito, S. Exa. engendrou juízo de valor sobre a prova, o que seria tarefa única e exclusiva do Conselho 
de Sentença.
Destaco os trechos aos quais me refi ro:
“Este último, por sua vez, dá uma informação imprecisa ao dizer ”que não se recorda se já foi no sindi-
cato; que não se recorda de ter mandado Wagner ou Edilson irem ao sindicato”. Assim, apesar da falta 

de memória, não nega a ordem dada para Wagner e Edilson frequentarem as reuniões do Sindicato dos 
Rodoviários que seguiram o carro de Paulo Colombiano.
(…) evidenciando o acompanhamento realizado por Edilson e Wagner às vítimas. (…)
Por sua vez, Wagner Luís já tem o interrogatório comprometido quando nega ter falado ao telefone 
com Adailton Araújo de Jesus, uma vez que a bilhetagem acusa suas ligações com outra pessoa indicada 
por Edilson como sendo Adailton nas horas e locais do seguimento do veículo de Paulo Colombiano, 
passando informações do percurso, até o momento do crime. Não obstante, contradizendo-se, con-
fi rma que no dia do crime, a pedido de Adailton Araújo, foi à sede do Sindicato dos Rodoviários (…)
O interrogatório de Adailton Araújo, ao negar que tenha mandado Wagner Luís várias vezes ao 
Sindicato dos Rodoviários para assistir e anotar as discussões que ocorriam sobre o plano de saúde, 
inclusive no dia do crime, é contraditório (…)
Vale ressaltar que a relação entre Adailton e Claudomiro César não era estritamente profi ssional, como 
declarado por aquele em Juízo. O relacionamento entre eles transcende o profi ssionalismo, em razão 
da intimidade apontada em documento apreendido e anexo aos autos da medida cautelar de quebra de 
sigilo bancário e busca e apreensão (…)
Esta mensagem enviada a Claudomiro César demonstra outra contradição no interrogatório de Adail-
ton, ao afi rmar que tinha relação apenas profi ssional com Claudomiro César quando, na verdade, 
declara seu fi el compromisso com este, colocando-se a disposição para desenvolver qualquer trabalho. 
Tal declaração demonstra que Adailton omitiu o tipo de relacionamento existente com Claudo-
miro, quando os fatos indicam que eles tinham uma ligação estreita.
(…) Diante dos relatos dos réus Edilson e Wagner nos seus interrogatórios, impõem-se as seguintes 
indagações:
Qual a motivação que Edilson Duarte, Wagner Luís, que não são rodoviários, teriam para acompa-
nhar as discussões no Sindicato dos Rodoviários sobre a continuidade ou não do contrato com o plano 
de saúde Mastermed? Que razões teriam os mesmos para seguir Paulo Colombiano, a vítima, senão 
por solicitação de alguém ligado ao Plano de Saúde? Por que Adailton Araújo mandaria Wagner Luís e 
Edilson Duarte seguirem a vítima e frequentarem as reuniões do Sindicato dos Rodoviários anotando 
as discussões sobre o Plano de Saúde? Para que eles queriam saber? O que isto interfere na vida deles? 
A quem interessava tais informações?
Procurando respstas a estes questionamentos, chegamos, em primeiro lugar, a uma estreita li-
gação entre Edilson Duarte, Wagner Luíz e Adailton Araújo, com Claudomiro César, tanto do 
ponto de vista da relação trabalhista, como no que diz respeito aos interesses relativos ao plano 
de Saúde Mastermed.
Em segundo lugar, tanto Edilson, como Wagner ou mesmo Adailton, não teriam interesse pessoal 
no andamento dos contratos da Mastermed com o Sindicato dos Rodoviários, a não ser por uma 
motivação externa – a mando de Claudomiro César.
(…) Ao explicitar essa preocupação em relação à perda do plano de saúde da MASTERMED, o Acusa-
do Claudomiro César demonstrou interesse direto na manutenção do contrato com o Sindicato, 
fazendo crer que se valeria de quaisquer meios para o alcance do seu objetivo (…)
as testemunhas apresentadas pela defesa nada sabem sobre os fatos denunciados, por conseguinte não 
conseguiram provar, apesar de indicarem que Paulo Colombiano possuía vários inimigos, uma outra 
versão diversa da apresentada pela Promotoria de Justiça quanto a participação no incidente delituoso 
dos réus Claudomiro César, Adailton Araújo, Wagner Luís e Edilson Duarte. Anota-se, ainda, que 
sem a participação destes dois últimos réus fornecendo informações a Adailton da localização do 
carro da vítima, o crime não teria acontecido. (...)” (sic – sem grifos no original)
Percebe-se, pois, que o Magistrado estampou o seu convencimento sobre a autoria delitiva na decisão 
de pronúncia, ultrapassando as balizas estreitas desse momento processual, adentrando em uma seara 
axiológica que competia ao Conselho de Sentença.
Com efeito, pelos trechos acima transcritos, verifi ca-se que o juiz a quo teceu considerações conclusi-
vas sobre o mérito da causa, emitindo exame crítico e valorativo dos elementos probatórios dos autos, 
externando comprovação de fatos até então questionados pela defesa, encerrando, assim, considerações 
capazes de exercer infl uência no ânimo dos jurados.
Ressalte-se, por oportuno, que a exposição da cronologia dos fatos e do iter das condutas imputadas aos 
réus não podem ensejar, quando materializadas por termos sóbrios e comedidos, a nulidade do decisio. 
O magistrado, por expressa disposição constitucional, deve explicitar os elementos que o levaram a 
concluir pela existência de indícios sufi cientes de autoria, pelo que, máxime em casos complexos como 
o que ora se analisa, o exame minucioso do lastro probatório, além de justifi cável, é recomendável e 
digno de encômios.
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Entretanto, como já se disse alhures, não se está a tratar de descrição sucinta dos relatos dos depoi-
mentos que justifi cariam a pronúncia dos Recorrentes, tampouco de um sequenciamento lógico de 
fundamentação da viabilidade jurídica da acusação.
Constata-se, em verdade, que a decisão objurgada não se limitou a anunciar um juízo de possibilidade, 
mas de certeza, atribuindo o magistrado valorações subjetivas sobre o meritum causae e respostas a 
questões até então controversas, que teriam o condão de infl uenciar o Conselho de Sentença, tornando 
imperiosa a declaração da nulidade sub oculi.
De mais a mais, importante salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que 
o simples desentranhamento e envelopamento da decisão que incorre em excesso de linguagem não é 
sufi ciente, devendo ser declarada a sua nulidade, para que outra seja prolatada em seu lugar.
Confi ra-se:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. RECUR-
SO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO 
DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE SIMPLES ENVELOPAMENTO. ORDEM CONCE-
DIDA.
1. O acórdão que analisou o recurso em sentido estrito incorreu em excesso de linguagem ao expressar 
certeza quanto a qualifi cadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, utilizando-se de forte 
qualifi cativo passível de induzir o Conselho de Sentença. 2. Em observância ao entendimento fi rmado 
pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em atenção ao art. 472 do CPP e à vedação aos 
pronunciamentos ocultos, nos casos de reconhecido excesso de linguagem, o simples desentranhamen-
to e envelopamento da peça que incorreu no vício não é sufi ciente, devendo ser declarada a nulidade 
do acórdão hostilizado, para que outro seja prolatado. 3. Ordem concedida para anular o acórdão 
hostilizado, por excesso de linguagem, a fi m de que os autos retornem à Corte Estadual para novo 
pronunciamento. (HC 386.844/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 25/05/2017)
Por derradeiro, considerando a natureza e a extensão do vício que inquinou a decisão objurgada, fi cam 
prejudicados os Apelos interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Cássio Antônio 
Ferreira Santana, como bem delineado no judicioso voto do Eminente Des. Pedro Augusto Costa 
Guerra.
Por tais fundamentos, acompanhando o Douto Relator, voto no sentido de reconhecer o excesso de 
linguagem na decisão de pronúncia proferida nos autos sub examine, a fi m de que outra seja prolatada 
sem os vícios apontados, prejudicando-se, assim, os Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas 
partes.
“Declaração de Voto do Desembargador Abelardo Matta”:
As insurgências lançadas contra o Juízo positivo de pronúncia, manifestadas pelos Acusados Claudor-
miro César Ferreira Santana, Wagner Luis Lopes de Souza e Adailton Araújo de Jesus, assentam-se, 
em síntese, sobre os preliminares fundamentos de diversas nulidades processuais, e, no mérito, de 
nulidade do próprio decisum recorrido, por se pautar em elementos nulos, por haver incidência em 
excesso de linguagem e ausência de fundamentação.
Subsidiariamente, alega-se a necessidade de reforma do decisum, eis que ausentes elementos indiciários 
sufi cientes para conduzir os Recorrentes a julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo, ao revés, 
viabilizada sua absolvição sumária.
Em face da natureza das matérias ventiladas nas peças recursais, cumpre, em sequenciamento técnico, 
inicialmente apreciar as preliminares de (a) nulidade do recebimento da denúncia, de (b) violação 
ao Princípio do Promotor Natural, de (c) nulidade de todos os interrogatórios da fase investi-
gativa, de (d) violação à ampla defesa e ao contraditório, de (e) nulidade por ausência de inco-
municabilidade entre as testemunhas e (f) de violação a garantias constitucionais e de pactos e 
convenções internacionais.
Sob esse prisma, o voto disponibilizado pelo Excelentíssimo Relator refuta integralmente as preditas 
alegações, com robusta e judiciosa fundamentação, sem azo a acréscimos.
Assim, resta, sobre esses temas, acompanhar o voto de Relatoria, pela rejeição das respectivas 
preliminares.
Já no que concerne à alegação de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, 
sem prejuízo da contundente e bem lançada fundamentação do aludido voto, o tema merece digressão 
mais peculiar, especialmente por se cuidar de arguição acolhida pelo Eminente Relator, conduzindo à 
anulação da sentença vergastada.
Pois bem. A vedação ao que se reconhece como “excesso de linguagem” tem nascedouro nas objetivas 
disposições do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, que delimitam a atuação do Julga-

dor na fase de pronúncia, circunscrevendo a incursão analítica, apenas, à indicação da materialidade 
do fato e ao apontamento da autoria indiciária:
“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e 
da existência de indícios sufi cientes de autoria ou de participação.
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da 
existência de indícios sufi cientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo 
legal em que julgar incurso o acusado e especifi car as circunstâncias qualifi cadoras e as causas de aumento 
de pena.”
O propósito delimitativo da norma legal vincula-se à segmentação das fases processuais nos procedi-
mentos afetos ao Tribunal do Júri ( judicium accusationis e judicium causae), nos quais a análise meritó-
ria é da exclusiva competência do Conselho de Sentença, sem a infl uência do Magistrado.
Assim, em tal fase processual, o Julgador deve se abster, integralmente, de lançar sobre o conteúdo dos 
autos qualquer valoração que extrapole os restritos limites que lhe impõe a Lei Penal Adjetiva, ou seja, 
não lhe é dado valorar nada além da materialidade e dos meros indícios de autoria.
O regramento constitui relevante salvaguarda à incolumidade do livre convencimento dos jurados, 
para que este não se paute em qualquer valoração não exclusivamente deles, mas do Magistrado con-
dutor da causa, por uma antecipada análise do contexto probatório, para além da legítima fase de 
prelibação.
Disso resulta que, ao proferir a decisão de pronúncia, não se poderá admitir do Juízo expressões asserti-
vas acerca da autoria delitiva, ou mesmo da integralidade circunstancial do crime, pois que tais convic-
ções não lhe são alcançáveis, mas, ao revés, reservadas à exclusiva convicção do Conselho do Sentença.
Sobre o tema, bem discorre Fernando Capez:
“No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios sufi cientes da autoria, deve proferir 
sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de 
autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.
Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento 
escalonado. A decisão é meramente processual, e não de admite que o juiz faça um exame aprofundado do 
mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos 
autos, capaz de infl uir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza mera-
mente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequente desentranhamento dos 
autos.” (in Capez, Fernando – Curso de Processo Penal, 18. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 638).
[Destaques transcritivos]
No mesmo sentido, a doutrina de Alexandre Reis e Victor Gonçalves:
“Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária 
a certeza jurídica que se exige para uma condenação. Em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, 
para não subtrair a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 
Diz-se, pois, que nessa etapa vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida o juiz manda o 
réu a Júri.
Como todo ato decisório, a decisão de pronúncia deve ser fundamentada e registrar a indicação dos caminhos 
intelectuais percorri – dos pelo prolator. A decisão, no entanto, não deve encerrar análise minuciosa 
das provas a ponto de infl uir no ânimo dos jurados, já que será nula se estiver permeada por 
excesso de eloquência acusatória. Veja-se a esse respeito o seguinte julgado do Supremo Tribunal 
Federal: “A sentença de pronúncia é nula quando extrapola os seus pressupostos legais, devendo 
abster-se o magistrado de realizar um exame aprofundado do acervo probatório. A pronúncia 
exige, tão somente, que esteja evidenciada a materialidade do delito e presentes indícios sufi -
cientes de autoria. A conciliação do preceito constitucional que, de um lado, obriga a funda-
mentação das decisões judiciais, com aquele que, de outro, afi rma a soberania dos veredictos 
do Tribunal do Júri, exige que o magistrado não se pronuncie sobre o mérito das provas” (HC 
92.825-SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 8-4 – 2008, DJE-078, divulg. 30-4-2008, 
public. 2-5-2008)” (in Processo penal: procedimentos, nulidades e recursos / Alexandre Cebrian Araú-
jo Reis, Victor Eduardo Rios Gonçalves – 13. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 70)[Originais não 
destacados]
Assim, ainda que, por vezes, como na específi ca hipótese dos autos, seja árdua tarefa ao Magistrado 
estabelecer com precisão o liame entre a convicção indiciária da autoria e sua constatação em juízo de 
certeza, fato é que, acaso ultrapassado tal limite, a decisão que pronuncia o Réu quedar-se-á imprestá-
vel para sustentar sua submissão ao Tribunal do Júri.
A jurisprudência das Cortes Superiores reforça integralmente essa compreensão (em originais não 
destacados):
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“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
TENTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. NULIDADES. DIREITO AO 
SILÊNCIO INTERPRETADO EM DESFAVOR DO ACUSADO. EXCESSO DE LINGUAGEM 
CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como 
substitutivo do meio processual adequado. 2. O silêncio do acusado foi nitidamente interpretado em seu 
desfavor pelo Tribunal de origem. Tal situação viola frontalmente o art. 186, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal, o art. 5º, LXIII, da Constituição da República, além de tratados internacionais, a exemplo 
da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8, § 2º, g) e, por isso, é sufi ciente para inquinar de nu-
lidade absoluta o acórdão impugnado. 3. A fundamentação do acórdão confi rmatório da pronúncia 
extrapolou a demonstração da concorrência dos pressupostos legais exigidos, encerrando juízo 
de certeza quanto à responsabilidade do paciente, notadamente por afi rmar que as provas são 
robustas e convergem para a culpabilidade do acusado, que ele praticou o delito com dolo ho-
micida e que as qualifi cadoras do motivo fútil e do meio cruel são, respectivamente, "evidente" 
e "desmascarada". Excesso de linguagem confi gurado. Ilegalidade manifesta. 4. Habeas corpus 
não conhecido. Ordem concedida de ofício.” (STJ – HC: 265967 SP 2013/0063060-1, Relator: Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 12/03/2015)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO 
(CP, ART. 121). PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: AFIRMAÇÕES PEREMPTÓRIAS 
INDICANDO A AUTORIA. NULIDADE. VEDAÇÃO, DURANTE OS DEBATES, DE REFERÊN-
CIA À PRONÚNCIA (CP, ART. 478, I). GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS PELOS JURA-
DOS E, OBVIAMENTE, AO CONTEÚDO DA PRONÚNCIA (CPP, ART. 480, § 3º). POSSI-
BILIDADE DE SEREM INFLUENCIADOS PELO EXCESSO VERBAL DO MAGISTRADO. 
VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A decisão de pronúncia encerra 
mero juízo de admissibilidade da acusação, por isso que o magistrado deve limitar-se a apontar 
a materialidade e indicar comedidamente indícios sufi cientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º). 
2. In casu, o paciente foi preso em fl agrante em 1994, sob a acusação da prática de homicídio 
doloso, e solto em 27/11/09, sob o fundamento de que a prisão perdurava por tempo superior ao 
que determina a lei (CPP, art. 648), e restou pronunciado por crime de homicídio doloso, tendo 
o Juiz afi rmado que “Ao exame dos autos tornam-se incontroversas a Autoria e a materialidade 
com referência ao réu Antônio André de Souza”, “o paciente matou uma pessoa” e “conheceu 
esta mulher somente a um mês, mais ou menos, e já matou uma pessoa por sua causa”. 3. O juízo 
de reprovabilidade da conduta, tal como lançado na decisão de pronúncia, é apto a infl uenciar 
os jurados e, consequentemente, constitui violação ao preceito constitucional que defi ne a com-
petência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, 
inc. XXXVIII, d). Precedentes: HC 193.037/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/05/11; 
HC 99.834/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ e de 16/03/11. 4. O § 1º do artigo 413 Código 
de Processo Penal adstringe o juiz presidente do tribunal júri ao relato da confi ssão e dos depoimentos das 
testemunhas e à conclusão acerca da existência de indícios sufi cientes de autoria 5. O artigo 478, I, do 
CPP, mercê de vedar, durante os debates, referências à decisão de pronúncia e às posteriores que 
julgaram admissível a acusação, não impede, na forma do artigo 480, § 3º, do mesmo Código, 
que os jurados tenham acesso aos autos e, obviamente, ao conteúdo da pronúncia, caso solicitem 
ao juiz presidente, do que resulta a possibilidade de serem infl uenciados pelo excesso de lingua-
gem que, in casu, ocorreu. 6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se dá provimento para anular a 
decisão de pronúncia, a fi m de que outra seja proferida.” (STF – RHC: 109068 DF, Relator: Min. LUIZ 
FUX, Data de Julgamento: 14/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-053 DIVULG 
13-03-2012 PUBLIC 14-03-2012)
Sob essa perspectiva analítica, o conteúdo da decisão de pronúncia objeto da insurgência recursal (fl s. 
6027/6073) revela, de fato, exasperação do Julgador quanto ao exame de meros indícios da autoria 
delitiva, avançando sobre verdadeiro convencimento meritório acerca daquela.
Conforme bem registra o voto do Excelentíssimo Relator, há na decisão de pronúncia efetivas consi-
derações, não sob o prisma indiciário, mas relativas a uma prematura constatação defi nitiva da autoria 
delitiva, inclusive com antecipado afastamento de máculas que se poderia, no julgamento meritório, 
debater acerca do conjunto probatório.
Em que pese ser despiciendo transcrever novamente os trechos já registrados no voto de Relatoria para 
ilustrar os excessos de linguagem, há de se destacar breves passagens em que, nitidamente, o julgador 
fi rma convicção defi nitiva pela autoria dos pronunciados, inclusive com referências hipotéticas para 
elidir a tese defensiva, desbordando os limites analíticos do espectro de meros indícios, como exigido 
pela fase processual.

À folha de número 6036, ao afastar a preliminar de nulidade no recebimento da denúncia, o Julgador 
monocrático registrou ter realizado uma análise processual "acurada, esmerada, até mesmo com 
uma lupa, uma lente biconvexa", dela extraindo que o procedimento culminou " fornecendo ele-
mentos essenciais que descortinaram a autoria do delito em questão".
Cuida-se, pois, de manifestação típica de juízo de certeza, tomando a autoria delitiva como já "descor-
tinada", e não apenas provável.
Na lauda de nº 6066, o Magistrado culmina por se desapegar da efetiva análise indiciária de autoria, 
passando a tecer uma série de indagações acerca do comportamento dos acusados e, mesmo, da moti-
vação delitiva, tomando como se provada já estivesse a trama para o homicídio das vítimas, sem o que 
as questões ali lançadas fi cariam sem resposta.
"Qual a motivação que Edilson Duarte, Wagner Luis, que não são rodoviários, teriam para acompanhar 
as discussões no Sindicato dos Rodoviários sobre a continuidade ou não do contrato com o plano de saúde 
Mastermed? Que razões teriam os mesmos para seguir Paulo Colombiano, a vítima, senão por solicitação 
de alguém ligado ao Plano de Saúde? Por que Adailton Araújo mandaria Wagner Luis e Edilson Duarte 
Seguirem a vítima e freqüentarem as reuniões do Sindicato dos Rodoviários, anotando discussões sobre o 
Plano de Saúde? Para que eles queriam saber? O que isto interfere na vida deles? A quem interessava tais 
informações?"
A construção do decisum, como se infere, passando ao plano das ilações, gravita em seara incompatí-
vel com a análise de elementos indiciários autorais, mostrando-se, em verdade, muito mais típica de 
pronunciamentos da própria Acusação, especialmente para eliminar a possibilidade de acolhimento 
da tese defensiva.
Semelhante exacerbação se revela no enfrentamento das qualifi cadoras, como bem registra o voto de 
Relatoria, quanto o Julgador originário considerou provada a utilização de recurso que impossibilitou 
a defesa das vítimas, vinculando-o direta e concretamente aos Acusados, em tom assertivo (fl . 6070):
“O recurso que impossibilitou a defesa das vítimas fi cou demonstrado pelo modo de agir dos acusados no 
planejamento e execução do crime, uma vez que as vítimas não sabiam que estavam sendo seguidas e foram 
surpreendidas com os tiros fatais”.
Tais elementos, alinhados ao que mais se ilustra no voto condutor, torna, de fato, patente a ocorrência 
de exasperação do julgador no exercício do juízo de pronúncia, seja por demasia assertiva, seja por 
ilações sobre o comportamento dos Réus, conduzindo, inexoravelmente, ao reconhecimento de que 
possuem inequívoco potencial de infl uenciar o ânimo dos jurados, aos quais, a teor do que preconiza o 
art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal, é integralmente franqueado o acesso aos autos.
"Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presiden-
te, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-
-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.
§ 1º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam 
de outros esclarecimentos.
§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.
§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime 
se solicitarem ao juiz presidente."
Em semelhantes hipóteses, outra não é a compreensão jurisprudencial:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. SUPOSTA VIO-
LAÇÃO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PROCE-
DÊNCIA. USO DE DIVERSAS EXPRESSÕES QUE EXPRIMEM CONVICÇÃO DO JUÍZO 
ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, ALÉM DE OUTRAS 
PONDERAÇÕES CAPAZES DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. ANULA-
ÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AOS 
CORRÉUS PRONUNCIADOS (ART. 580 DO CPP). Agravo conhecido para dar provimento ao recur-
so especial, a fi m de reconhecer o excesso de linguagem, determinando a anulação da sentença que pronun-
ciou o recorrente e os corréus Ubirajara Conceição dos Reis, Jonaldo da Silva Mendes e Alberto Gonçalves 
Medeiros (art. 580 do Código de Processo Penal), a fi m de que outra seja proferida sem o vício apontado." 
(STJ – AREsp: 1002251 BA 2016/0276065-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data 
de Publicação: DJ 19/12/2016)
"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. 
EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO CAUTE-
LAR. MOTIVAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM DE OFÍCIO. 
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. O acórdão 

135134



REVISTA BAHIA FORENSE

136 137

REVISTA BAHIA FORENSE

que mantém a sentença de pronúncia não pode se exceder de modo a prejulgar o acusado. O excesso de 
linguagem é evidente se o Tribunal de origem conclui que a autoria é "absolutamente inquestio-
nável", além de tecer outras considerações conclusivas sobre o mérito da causa. Deveria a Corte 
estadual limitar-se a verifi car a existência de indícios sufi cientes de autoria, não lhe competindo 
concluir pela certeza de que o paciente seria o autor do delito. 3. Hipótese em que a custódia provi-
sória foi decretada, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, em razão da circunstâncias con-
cretas dos delitos (homicídios cometidos contra policiais civis). Destacou-se a real periculosidade do paciente, 
que inclusive possui antecedente criminal envolvendo arma de fogo, diante do modus operandi empregado. 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, reconhecido o excesso de linguagem, 
determinar o desentranhamento do aresto atacado dos autos da ação penal, bem assim a sua colocação em 
envelope lacrado, vedada a sua utilização na sessão de julgamento, certifi cando-se, todavia, nos autos, o re-
sultado do julgamento do recurso." (STJ – HC: 310941 SP 2014/0321746-8, Relator: Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 16/03/2015)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LIN-
GUAGEM – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – 2. RESTITUIÇÃO DO PROCESSO 
AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO – ANÁLISE DO MÉRITO 
RECURSAL PREJUDICADA. 1. É nula a sentença de pronúncia que expressa juízo de valor 
acerca da consumação do crime ou da autoria delitiva, por incorrer em excesso de linguagem, 
porquanto a análise exauriente das provas pode infl uenciar a decisão dos jurados e prejudicar 
o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento, mesmo que de ofício, de nulidade, por 
excesso de linguagem, da decisão de pronúncia, prejudica a análise do mérito recursal e impõe 
a imediata restituição dos autos ao juízo de origem para a prolação de novo decisum." (TJ-MT 
– RSE: 00672860320098110000 67286/2009, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data 
de Julgamento: 19/10/2009, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2009)
[Originais sem destaque]

Diante de tais considerações, e em alinhamento aos arestos aqui transcritos, igualmente 
tomados como fundamentação decisória, forçoso é o reconhecimento do acerto do posiciona-
mento do relator acerca da nulidade da sentença de pronúncia, em face do que acompanho o 
respectivo voto.”.

Confi gurado, portanto, na decisão vergastada, “excesso de linguagem”, incompatível com o 
juízo de mera delibação ínsito à natureza meramente processual do ato praticado, a Turma Julga-
dora decidiu, à unanimidade, após rejeitar as demais preliminares, anular a decisão de pronúncia 
lançada às fl s. 6.071/6.077, para que outra seja proferida tão logo o feito retorne à origem, sem 
os vícios apontados.

TJBA – Apelação Criminal nº 0302040-26.2014.8.05.0146, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Des. Luiz Fernando Lima, julgado em 20/02/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO 
TENTADO. RAZÕES DO APELO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMEN-
TO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO RELATIVO À TENTATIVA. NÃO 
ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA 
CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. EXCLUSÃO 
DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RE-
CURSO NÃO PROVIDO, EXCLUINDO, DE OFÍCIO, A VALORAÇÃO NE-
GATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA 
VÍTIMA, E REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA PARA 6 (SEIS) 
ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
1 – Apelante condenado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime 
inicial semiaberto, pela prática do crime tipifi cado no art. 121, caput, c/c o 
art. 14, II, ambos do Código Penal, contra Rinaldo Augusto dos Santos.

2 – Narra a denúncia que o ora Apelante, no dia 11 de dezembro de 2013, por 
volta das 20:30h, nas imediações do contorno do CEASA, situada no bairro 
de Itaberaba, cidade de Juazeiro, atentou contra a vida de Rinaldo Augusto 
dos Santos (vulgo Android), por motivo torpe, utilizando-se de arma branca, 
tipo punhal, desferindo-lhe vários golpes, não o levando a óbito por motivos 
alheios a sua vontade, posto que socorrido por populares que acionaram o 
pronto atendimento da SAMU.
3 – Denunciado por homicídio qualifi cado tentado (art. 121, § 2º, incisos I – 
motivo torpe, c/c o art. 14, inciso II, do CP), nos moldes em que foi pronuncia-
do, o Tribunal do Júri acolheu a tese acusatória em parte, tendo reconhecido, 
em decisão soberana, que o Apelante incorreu no delito tipifi cado no art. 121, 
caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
4 – Irresignada apenas com a mensuração penal, a Defesa pretendeu ver re-
formada a sentença de primeiro grau, sob o argumento de que, ao reconhecer 
a modalidade tentada, o Juiz a quo deveria ter aplicado o percentual de redu-
ção no limite máximo de 2/3 (dois terços).
5 – A insurgência não merece agasalho, considerando que, com base no Lau-
do de Exame de Lesões Corporais, os golpes atingiram o abdômen da vítima, 
levando-o à realização de três cirurgias, com perigo de vida, quedando-se 
24 dias hospitalizado, uma vez que foram provocadas feridas abdominais, 
na fossa ilíaca direita e na crista ilíaca direita, com grande sangramento in-
tra-abdominal, o que torna incontroversa a existência do animus necandi, e 
resta claro que o réu percorreu quase todo o iter criminis, confi gurando-se a 
forma tentada em alto grau de proximidade à forma consumada. Patamar de 
redução mínimo, acertadamente, aplicado pelo Juiz de Primeiro Grau, qual 
seja, apenas 1/3 (um terço).
6 – Por outro viés, diante da análise objetiva do fato e das circunstâncias judi-
ciais previstas no art. 59 do CP, o Magistrado a quo, amparado pelo princípio 
da livre convicção motivada, valorou negativamente três dessas circunstân-
cias, incluindo o comportamento da vítima, indevidamente avaliada, fi xan-
do em 11 (onze) anos e 3 (três) meses a pena-base.
7 – No caso, houve uma interpretação incorreta acerca do critério de reprova-
ção quanto ao comportamento da vítima, não devendo acrescer-se em nada o 
tempo da pena em virtude desse quesito, considerando que, ao afi rmar que a 
vítima “em nada contribuiu para a prática da infração penal”, nada se tem 
a valorar.
8 – De ofício, excluo da exasperação da pena-base a valoração negativa do 
comportamento da vítima, que passa a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, com a 
aplicação do patamar de redução mínimo relativo à forma tentada do delito, 
fi xo a pena defi nitiva, doravante, em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclu-
são, mantendo o regime inicial de cumprimento.
9 – Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e não provimento do pre-
sente apelo, extirpando-se da pena-base, ex ofi cio, a valoração negativa do 
comportamento da vítima na primeira etapa de apenamento.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, excluindo, de ofício, a valoração 
negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima, e redimen-
sionando a pena defi nitiva para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
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ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 0302040-26.2014.8.05.0146, 
da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante RÔMULO ALVES DE 
LIMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a 
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO E 
NÃO PROVIMENTO do presente apelo, excluindo, de ofício, a valoração negativa da circunstância 
judicial do comportamento da vítima, e, consequentemente, redimensionando a pena defi nitiva para 
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por RÔMULO ALVES DE LIMA contra 
sentença (fl s. 325/326) proferida nos autos da Ação Penal proposta em seu desfavor, a qual o con-
denou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática 
do crime tipifi cado no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, contra Rinaldo 
Augusto dos Santos.

Irresignada com a decisão deliberada pelo Conselho de Sentença, a defesa interpôs recurso de 
apelação, à fl . 340/342 dos autos.

E em suas razões, circunscrito a apenas um tópico, alegou o recorrente que a sentença con-
denatória merece ser reformada, para se ver aumentar o percentual da redução da pena, referente à 
modalidade tentada, devendo ser fi xado no patamar máximo.

Contrarrazões do Ministério Público, às fl s. 354/358, refutando as alegações do Apelante e 
postulando pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Submetidos os autos ao crivo da ilustre Procuradora de Justiça, Tânia Regina Oliveira Campos 
opinou, às fl s. 10/13 (processo físico), pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do pre-
sente Apelo, manifestando-se, porém, pela redução da pena-base, ex ofi cio, em face da necessidade 
de exclusão da valoração negativa do comportamento da vítima na primeira etapa de apenamento

Após conclusão para análise, elaborou-se o relatório competente, que restou submetido ao 
crivo da revisão.

É o que convém relatar. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, vez que encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Narra a denúncia que o ora Apelante, no dia 11 de dezembro de 2013, por volta das 20:30h, 

nas imediações do contorno do CEASA, situada no bairro de Itaberaba, cidade de Juazeiro, atentou 
contra a vida de Rinaldo Augusto dos Santos (vulgo Android), por motivo torpe, utilizando-se de 
arma branca, tipo punhal, não o levando a óbito por motivos alheios a sua vontade.

Consoante apurado, policiais militares foram acionados e se dirigiram até o local, recebendo infor-
mações de que havia uma pessoa esfaqueada, que já estava recebendo os primeiros socorros pela SAMU, 
e também que o autor do delito se encontrava numa rua próxima sendo linchado por mototaxistas.

Ao se deslocarem até a rua indicada, encontraram o Apelante caído no chão com vários hema-
tomas na face e visivelmente embriagado, tendo sido este socorrido, medicado e liberado.

Infere-se ainda da exordial acusatória que a vítima, em virtude dos ferimentos, foi submetida 
a três cirurgias, permanecendo internado por vinte e quatro dias no Hospital Regional. E que, ao 
prestar as suas declarações, atestou que o ora recorrente foi o autor das facadas que lhe atingiram, 
acrescentando que ambos se conheceram há dez anos quando trabalhavam juntos, e naquele tempo 
houve uma desavença entre eles, e deixaram de se falar, porém, no dia do fato, Rômulo se recordando 
da antiga rixa, atentou contra sua vida.

Portanto, foi o Apelante RÔMULO ALVES DE LIMA denunciado pelo crime de homicídio 
qualifi cado tentado – art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código 
Penal, em relação à Rinaldo Augusto dos Santos, nos moldes em que foi pronunciado.

Instado a exercer o seu múnus, o Tribunal do Júri acolheu a tese acusatória em parte, tendo 
reconhecido, em decisão soberana, que o Apelante incorreu no delito tipifi cado no art. 121, caput, 
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em virtude do que foi condenado a 7 (sete) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Saliente-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se devidamente 
comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl s. 98/99, Relatório Médico de fl . 18, 
e por toda prova testemunhal.

Irresignada apenas com a mensuração penal, a Defesa pretende ver reformada a sentença de 
primeiro grau, sob o argumento de que, ao reconhecer a modalidade tentada, o Juiz a quo deveria 
ter aplicado o percentual de redução, por força do artigo 14, II, do CP, no limite máximo de 2/3 
(dois terços).

Em suas razões, alega que o julgador, ao arbitrar a redução no patamar mínimo, não aduziu 
os motivos que o levaram a assim proceder, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, 
requerendo, desta forma, a corrigenda da “pena aplicada pela incidência da tentativa de homicídio, 
fazendo nela recair a minoração de 2/3 (dois terços)”.

A insurgência não merece agasalho, tendo em vista que a sentença primeva não destoa do acervo 
probatório, seguindo a soberana decisão do Júri, que resultou na condenação do réu.

Vejamos os seguintes depoimentos:

“...por volta das 20:30h, através da central, a SAMU solicitou apoio no sentido de que a guarnição se 
deslocasse até o contorno do CEASA, imediações do bairro Itaberaba, nesta, haja vista notícia de que 
no local se encontrava pessoa esfaqueada; Que quando da chegada da guarnição no local, a vítima 
esfaqueada já se encontrava dentro da ambulância da SAMU, recebendo os primeiros socorros; Que 
de repente populares informaram de que uma outra pessoa estaria sendo espancada em uma rua ali 
próximo, (…); Que chegando ao local, encontraram um indivíduo caído ao chão e muitas pessoas ao 
seu redor; Que quando da aproximação da viatura, as pessoas se retiraram rapidamente do local; que 
então pode verifi car que a pessoa caída ao chão estava machucada, apresentando vários hematomas na 
face, o qual foi identifi cado como RÔMULO ALVES DE LIMA; Que quando ainda se encontravam 
neste local, alguns populares que não quiseram se identifi car disseram que RÔMULO teria esfaquea-
do, momentos antes, o mototaxista de vulgo ANDROIDE, fato este ocorrido no contorno da CEASA 
(…).” (SD PM FLÁVIO ANTÔNIO SANTOS BOMFIM – CONDUTOR – sic fl s. 10/11)

“...Que a cerca de dez anos o declarante trabalhava numa empresa de embalamento de frutas, local este 
em que trabalhava também a pessoa de RÔMULO ALVES DE LIMA, ambos desempenhando a fun-
ção de trabalhador rural; Que certo dia ambos estavam consumindo bebida alcoólica quando houve 
uma discussão, chegando se agredirem mutuamente, desentendimento este em que o declarante não 
recorda a motivação; Que desde aquela época o interrogado e RÔMULO deixaram de se falar (…); 
Que no dia 11.12.2013, o declarante que fazia “bicos” de mototaxi, quando por volta das 20:30h, che-
gou no ponto em que trabalhava, localizado nas imediações do CEASA, (…) momento em que avistou 
a pessoa de RÔMULO, o qual se encontrava fazendo uso de bebida alcoólica (…); Que o declarante 
ignorou a presença de RÔMULO, continuando a realizar seu trabalho de mototaxi; Que o declarante 
chegou a fazer três corridas, sendo que no retorno da terceira corrida, quando estacionou sua moto-
cicleta no ponto de mototaxi, foi surpreendido por RÔMULO que veio por trás de sua pessoa; Que 
RÔMULO se encontrava embriagado, o qual perguntou ao declarante se ele lembrava de sua pessoa; 
Que o declarante respondeu positivamente; Que RÔMULO perguntou ao declarante se ele lembrava 
de ter furado seu braço; Que seguidamente RÔMULO tirou uma arma branca, tipo punhal da cin-
tura, desferindo dois golpes contra o declarante, um atingindo sua barriga, lado direito e o segundo 
golpe atingindo sua virilha, também do lado direito (…) temendo ser morto por RÔMULO, mesmo 
ferido, conseguiu se levantar e sair correndo em direção oposta a que seu desafeto se encontrava; Que 
o declarante diz que suas vísceras começaram a sair atrás do corte feito em sua barriga, fazendo com 
que o mesmo caísse no chão, pedindo ajuda a populares; Que o declarante foi socorrido pela SAMU, 
até o Hospital Regional, onde foi submetido a três cirurgias, permanecendo 24 dias hospitalizado (…). 
(RINALDO AUGUSTO DOS SANTOS – VÍTIMA – sic fl s. 25/26)
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Neste contexto, a partir dos depoimentos acima descritos, torna-se incontroverso o vínculo 
entre o Apelante e o crime em questão e, ainda, que a vítima sobreviveu por circunstâncias alheias 
à vontade do agente, que desferiu contra esta vários golpes de arma branca.

Impende salientar que a diferença entre o crime consumado e o tentado é que, no momento 
da execução, o crime não se consuma por fatores alheios à vontade do agente, que, a todo momento, 
quer efetivar a consumação. Na tentativa, há a vontade de que o crime seja consumado, mas este não 
o é por motivos alheios à seara volitiva do agente.

No caso vertente, o recorrente possuía dolo ao agir, tendo iniciado a execução do delito, ao 
ferir várias vezes o ofendido com uma espécie de punhal, tendo este tentado correr para se livrar da 
agressão, e tendo relatado que, ao ver suas vísceras expostas, caiu ao chão, sendo logo após socorrido 
por populares, que acionaram o atendimento emergencial da SAMU. E assim, não veio a óbito por 
fatores alheios à vontade do seu agressor.

Com base no Laudo de Exame de Lesões Corporais, acostado às fl s. 98/99, os golpes atingiram 
a região do abdômen da vítima, levando-o à necessidade de realização de três cirurgias, com perigo 
de morte, quedando-se 24 dias, hospitalizado, uma vez que foram provocadas ferida abdominal 
medindo 12 cm, ferida na fossa ilíaca direita medindo 6 cm e ferida na crista ilíaca direita de 2 cm, 
com grande sangramento intra-abdominal, o que torna incontroversa a existência do animus necandi.

Desta forma, constata-se que o réu percorreu quase todo o iter criminis, confi gurando-se a forma 
tentada em alto grau de proximidade à forma consumada, havendo real risco de morte à vítima, 
onde repousa, com efeito, o fundamento que conduziu o Magistrado singular a aplicar a redução 
referente à tentativa em seu patamar mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço).

Ressalte-se que na tentativa, o percentual de diminuição da pena deve ser inversamente pro-
porcional ao quantum do caminho do crime percorrido pelo agente, vale dizer, que quanto mais 
próximo da consumação, menor o vetor a ser aplicado. E, no caso sob exame, só não se aperfeiçoou 
o resultado – morte – por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse sentido:

Apelação Criminal CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO 
RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NU-
LIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOTAÇÃO. REVELAÇÃO 
DA TOTALIDADE DOS VOTOS. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA CONTRÁ-
RIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE 
DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE EM CON-
FORMIDADE COM A LEI EXPRESSA E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU 
INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. 
DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. 
QUANTUM DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PATAMAR 
MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (…) 3. Se a sentença foi 
prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância 
com a decisão dos Jurados, nada há a reparar. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à 
prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probató-
rio, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Assim, se os jurados, ao 
reconhecerem que o apelante praticou o delito de tentativa de homicídio privilegiado, com supedâneo 
no conjunto probatório, não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos. 5. De acordo com 
a nova sistemática da reforma do Tribunal do Júri, as circunstâncias agravantes ou atenuantes não 
devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, competindo ao Juiz Presidente a análise das matérias 
afetas à dosimetria da pena. Na espécie, consta, desde o oferecimento da denúncia, a circunstância de 
que o crime foi cometido no âmbito de violência doméstica, o que justifi ca o reconhecimento da agra-
vante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f ', do Código Penal. 6. O quantum de redução da pena 
pela tentativa fundamenta-se no inter criminis percorrido pelo agente. Na espécie, o recorrente, 
após efetuar diversos golpes de faca na vítima, fugiu do local e terceiros prestaram-lhe socorro, o 
que fundamenta a diminuição da pena no mínimo (…) 8. Recurso conhecido e parcialmente provi-

do para, mantida a sentença condenatória do réu nas sanções do artigo 121, § 1º, c/c o artigo 14, inciso 
II, e o artigo 61, inciso II, alínea 'f ', do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, 
reduzir a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto. (TJ-DFT – APR 
20090310291212APR, Relator: Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, 
Julgamento: 18/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011)

Pelo exposto, impõe-se que seja rejeitada a tese defensiva.
Por outro viés, diante da análise objetiva do fato, devidamente enquadrado ao tipo penal, e das 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Magistrado a quo, amparado pelo princípio da 
livre convicção motivada, valorou negativamente três dessas circunstâncias, incluindo o comporta-
mento da vítima, fi xando em 11 (onze) anos e 3 (três) meses a pena-base.

Nesse aspecto, com espeque no entendimento ministerial, vejo que se faz necessária, ainda que 
não provocada pelas partes, a revisão da pena nessa instância ad quem.

O dispositivo retromencionado elenca as diretrizes para fi xação da reprimenda e assegura a sua 
individualização sob critérios abrangentes.

No caso, houve uma interpretação incorreta acerca do critério de reprovação quanto ao com-
portamento da vítima, não devendo acrescer em nada o tempo da pena em virtude desse quesito, 
considerando que, ao afi rmar, no édito condenatório, que a vítima “em nada contribuiu para a prática 
da infração penal”, nada se tem a valorar.

Essa circunstância, que inclusive deve ser atestada pelo juiz na sentença, é utilizada favoravel-
mente ao réu, pois a análise desse aspecto recai sobre a superação da vítima como sujeito passivo, o 
que não se enquadra no caso sub examine.

Cabe salientar que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os ele-
mentos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 
59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda, a fi m de que seja 
proporcionalmente necessária e sufi ciente, com o fi to de denotar a reprovação do crime.

Portanto, de ofício, excluo da exasperação da pena-base a valoração negativa atinente ao com-
portamento da vítima, fi xando-lhe em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses.

Nada mais havendo a ser alterado no que concerne à etapa de apenamento, deve ser aplicado, 
em virtude da forma tentada do delito, o patamar de redução mínimo, acertadamente eleito pelo 
Juiz de Primeiro Grau, qual seja, apenas 1/3 (um terço).

Assim, a pena defi nitiva passa, doravante, a ser estipulada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento.

Firme em tais considerações, voto pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do pre-
sente apelo, excluindo, de ofício, a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento 
da vítima, e, consequentemente, redimensionando a pena defi nitiva para 6 (seis) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão.

TJBA – Apelação Criminal nº 0005941-97.2012.8.05.0032, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Desa. Ivone Bessa Ramos, julgado em 12/06/2018

PENAL. PROCESSO PENAL. SEGUNDA APELAÇÃO. RECURSO ANTE-
RIOR, APRESENTADO PELA DEFESA, PROVIDO PARA ANULAR O 
JÚRI QUE CONDENOU O ACUSADO PELO COMETIMENTO DO DE-
LITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI QUE 
ENSEJOU NA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE HOMICÍ-
DIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA, ANTE O POS-
TERIOR RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, 
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DE QUALIFICADORAS DECOTADAS NO PRIMEIRO JULGAMENTO. 
ACOLHIMENTO. NOVA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRI-
ME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE AGRAVOU SUA SITUAÇÃO 
PARA ALÉM DA DOSAGEM DA PENA, POR IMISCUIR-SE NA EXE-
CUÇÃO PENAL E ACARRETAR, NESTA, EFEITOS MAIS GRAVOSOS. 
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE SE ENQUADRA COMO 
HEDIONDO, MERECENDO O TRATAMENTO MAIS RIGOROSO DIS-
PENSADO PELA LEI nº 8.072/1990. SANÇÃO PENAL A SER ATRIBUÍDA 
AO RÉU QUE NÃO SERIA O ÚNICO FATOR A INDICAR A OCORRÊN-
CIA DA "REFORMA PARA PIOR", VEDADA NO ORDENAMENTO JU-
RÍDICO PÁTRIO. POSTULADO DA INTEGRIDADE AXIOLÓGICA DA 
CONSTITUIÇÃO QUE IMPÕE A HARMONIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SOBERANIA DOS VEREDICTOS COM OS DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO, GARANTINDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A LIMITAÇÃO QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA DO VEREDICTO ANULADO. PRECEDENTE DO STF. 
RESTABELECIMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME ATRIBUÍDO 
AO APELANTE PARA AFASTAR O CARÁTER HEDIONDO APLICADO 
NO SEGUNDO JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. ARTIGO 593, 
III, C DO CPP. IMPROVIMENTO. PROPORCIONALIDADE E ACERTO 
DO MAGISTRADO A QUO NA DOSAGEM DA PENA DO APELANTE. 
DESFAVORABILIDADE DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME QUE ENSEJAM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO DEFINITIVA NO PA-
TAMAR INDICADO NA SENTENÇA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO 
NON REFORMATIO IN PEJUS.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO CAUTELAR ACERTADA-
MENTE MANTIDA, COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
ACUSADO QUE FIGURA COMO RÉU EM DUAS AÇÕES PENAIS, NUMA 
DAS QUAIS, INCLUSIVE, JÁ SOFREU CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTA-
BELECER A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME ATRIBUÍDO AO APELANTE 
E AFASTAR O CARÁTER HEDIONDO APLICADO NO SEGUNDO JUL-
GAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0005941-
97.2012.8.05.0032, oriunda da Vara do Júri da Comarca de Brumado/BA, em que fi gura como 
Apelante WANDERSON SANTOS DE AMORIM e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVI-
MENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Réu WANDERSON SANTOS DE 
AMORIM, em irresignação aos termos da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 

Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Brumado/BA, após decisão 
condenatória do Conselho de Sentença.

Narrou a Peça Acusatória que no dia 01/03/2012, aproximadamente às 22:30 horas, nas 
imediações da Rua A, Loteamento Malhada Branca, Brumado/BA, o Corréu MARCOS DE LIMA 
SANTOS, em conluio com o adolescente de iniciais J. B. S. e a mando do Acusado WANDERSON 
SANTOS DE AMORIM, imbuído de animus necandi, teria efetuado disparos de arma de fogo contra 
a vítima Anderson Lucas de Abreu Ferraz, causando-lhe os ferimentos que ensejaram sua morte.

A Denúncia frisou que o Acusado WANDERSON, que à época dos fatos se encontrava preso, 
supostamente contactou o Corréu MARCOS e determinou que ele ceifasse a vida de Anderson em 
razão de este ter, dias antes, assaltado o estabelecimento comercial da Sra. Neuza, tia do Acusado 
WANDERSON, e lhe dado coronhadas na cabeça. Nesse desiderato, após várias tentativas, o Corréu 
MARCOS teria encontrado a vítima em via pública, ao que, sem lhe dar chance de defesa, em tese 
defl agrou os tiros nas circunstâncias suprarrelacionadas.

A Denúncia foi recebida em 03/12.2012 (fl . 74).
O Juiz a quo, por intermédio da Decisão colacionada às fl s. 152/155, pronunciou WANDER-

SON SANTOS DE AMORIM como incurso nas penas do delito inserto no art. 121, § 2º, incisos 
I e IV do CPB, e extinguiu a punibilidade do Corréu MARCOS DE LIMA SANTOS, com arrimo 
no art. 107, inciso I do mesmo Diploma Penal.

Declarado o trânsito em julgado da Pronúncia (fl . 159), o Juiz Primevo lançou o Relatório de 
fl . 165, designando dia para a sessão do Júri. Na sessão plenária realizada no dia 25/09/2014, reali-
zada a prova oral e os debates, colheu-se os votos dos Jurados, advindo a Sentença que condenou o 
Réu WANDERSON SANTOS DE AMORIM pelo crime de Homicídio simples (fl s. 222/224).

Irresignado com a Sentença, o Condenado interpôs em plenário Recurso de Apelação Crimi-
nal (vide Ata, à fl . 214). Após ser devidamente notifi cado, apresentou suas Razões às fl s. 284/292, 
requerendo, em sede preliminar, a nulidade do julgamento por evidente prejuízo à defesa. No mérito, 
postulou a redução da pena.

Esta Turma Julgadora, por intermédio do Acórdão de fl s. 318/319, acolheu a supracitada 
preliminar, anulando o veredito à vista da violação à regra constante no art. 479 do CPPB, e deter-
minando, por conseguinte, que o Réu WANDERSON SANTOS DE AMORIM fosse submetido 
a novo julgamento.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Acusado, sob a alegação de omissão no Julgado 
quanto à manifestação desta Corte acerca da vinculação dos Jurados aos limites da tipifi cação penal 
decorrente do não reconhecimento, no primeiro julgamento, das qualifi cadoras descritas nos incisos 
I e IV do § 2º do art. 121 do CPB. Assim é que este Órgão fracionário, na sessão realizada no dia 
01/03/2016, à unanimidade, acolheu o recurso com a fi nalidade de aclarar a impossibilidade de esta 
Corte de Justiça limitar a decisão dos Jurados, no novo Júri a ser realizado, àquela alcançada quando 
do julgamento do primeiro Júri anulado e, lado outro, modulou os efeitos da nulidade para deter-
minar ao Juiz-Presidente a quo que fi xasse, como parâmetro máximo de sanção penal, o quantum 
outrora defi nitivamente dosado, caso eventualmente houvesse nova condenação do Réu no segundo 
Júri (vide Acórdão acostado às fl s. 339/346).

Tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão que determinou a realização de novo julga-
mento, o Réu WANDERSON SANTOS DE AMORIM foi, então, submetido à nova Sessão do 
Tribunal Popular, sendo, desta vez, condenado pela prática do delito tipifi cado no art. 121, § 2º, 
incisos I e IV, do CPB, ao cumprimento da sanção de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a 
ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado com a nova Sentença, o Acusado interpôs Apelação Criminal (fl . 427), apresentando 
suas Razões às fl s. 490/511. Na oportunidade, requer, em suma: (1) o recorte das qualifi cadoras 
descritas no § 2º do art. 121 do CPB, diante da sustentada reformatio in pejus indireta no reconhe-
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cimento das mesmas pelo Conselho de Sentença; (2) a reforma da dosimetria de sua pena, susten-
tando ter sido sua fi xação desproporcional às circunstâncias que norteiam o caso; e (3) a concessão 
de liberdade provisória.

O Órgão Ministerial deixou de contrarrazoar o Apelo, por entender ser facultativa a apresentação 
da referida peça (fl s. 515/516).

Por seu turno, a Exma. Procuradora de Justiça Tânia Regina Oliveira Campos emitiu o Parecer 
de fl s. 523/526-v, opinando pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

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

I. Do juízo de admissibilidade
Constata-se que o indigitado Recurso de Apelação Criminal foi interposto pela defesa do Réu 

WANDERSON SANTOS DE AMORIM em plenário, logo após a leitura da Sentença condena-
tória (fl . 427), razão pela qual se apresenta como tempestivo. Assim é que, ante o preenchimento 
dos demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, exigidos no caso sob 
exame, impõe-se o conhecimento do mencionado Recurso.

II. Do mérito recursal
Insurge-se o Acusado contra a Sentença de fl s. 436/437, aduzindo, nas suas Razões (fl s. 490/511), 

inicialmente, que o referido Decisio merece reforma para que as qualifi cadoras descritas nos incisos 
I e IV do § 2º do art. 121 do CPB sejam decotadas, sob pena da ocorrência da vedada reformatio 
in pejus indireta. Alega que a manutenção da condenação pela prática de Homicídio qualifi cado, 
na forma agora reconhecida pelo Conselho de Sentença, gera gravame não só ao quantum da sua 
pena, mas aos efeitos dela decorrentes, por conta de o delito qualifi cado fi gurar-se como hediondo 
e "interferir no cômputo da execução penal para fi ns de benesse".

Pois bem. Consoante relatado, trata-se o caso em testilha de irresignação contra decisão do 
Conselho de Sentença, tomada num segundo julgamento, realizado, a seu turno, após cassação do 
primeiro Júri em sede de Recurso exclusivo da defesa. Logo após a referida anulação, esta Turma 
Criminal aclarou, em sede de Embargos opostos pela defesa, a impossibilidade de a Corte limitar a 
decisão dos Jurados, no novo Júri a ser realizado, àquela alcançada quando do julgamento do primeiro 
Júri anulado (vide Acórdão de fl s. 339/346), valendo-se da intelecção de que

[...] a soberania dos veredictos não pode ser abalizada mediante a consagração do postulado do non re-
formatio in pejus, previsto no art. 617, segunda parte, do CPPB, de modo que o Conselho de Sentença, 
órgão especial livre e soberano do Tribunal do Júri, deve decidir de acordo com suas convicções, sen-
do-lhe perfeitamente permitido fi xar um veredito diferente daquele alcançado no primeiro julgamento 
anulado, ainda que somente tenha sido manejado recurso pela defesa.

Igualmente, esta o Corte de Justiça, no seio dos suprarreferenciados Declaratórios, no intuito 
de conciliar o Princípio da soberania dos vereditos ao Postulado da plenitude da defesa, igualmente 
albergado no art. 5º da CF/88, modulou os efeitos da nulidade para determinar ao Juiz-Presidente 
a quo que "fi xasse, como parâmetro máximo de sanção penal, o quantum outrora defi nitivamente 
dosado, caso eventualmente houvesse nova condenação do Réu no segundo Júri.".

Assim é que o MM. Juiz de piso, mesmo tendo fi xado a pena do Réu em maior patamar após 
o reconhecimento, pelo novo Júri, do cometimento por WANDERSON SANTOS DE AMORIM 
do crime de Homicídio qualifi cado por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a 
defesa do ofendido, limitou a sanção do aludido Acusado à dantes dosada de 9 (nove) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão.

Ocorre que, analisando detidamente o caso agora trazido ao acertamento jurisdicional, 
constata-se assistir razão à Defesa ao afi rmar que a nova condenação do Acusado WANDER-
SON SANTOS DE AMORIM pelo crime de Homicídio duplamente qualifi cado – ao invés de 
Homicídio simples – agravou sua situação para além da dosagem da pena, por imiscuir-se na 
execução penal e acarretar, nesta, efeitos mais gravosos.

É que, como cediço, ao contrário do delito de Homicídio simples (art. 121, caput, do CPB) 
– pelo qual restou o Réu condenado em sessão anulada após manejo de Apelo exclusivamente pela 
defesa –, o crime de Homicídio qualifi cado (art. 121, § 2º do CPB) se enquadra como hediondo, 
merecendo o tratamento mais rigoroso dispensado pela Lei nº 8.072/1990.

Note-se que, segundo exegese do art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 8.072/1990, os crimes hedion-
dos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fi ança. Afora isso, a mencionada Lei adota critérios 
diferenciados para a progressão da pena. De fato, nos crimes não hediondos, a progressão para regime 
menos oneroso ao penitente pode ser efetivada pelo Juiz da Execução quando o preso tiver cumprido, 
ao menos, 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior (art. 112, 1.ª parte, da LEP); já nos crimes 
hediondos, a progressão de regime pode ser deferida após o cumprimento não de 1/6 (um sexto), mas 
de 2/5 (dois quintos) da pena se o apenado for primário, ou de 3/5 (três quintos), acaso reincidente.

Isto posto, tem-se que, na hipótese vertente, a sanção penal a ser atribuída ao Réu como 
consequência do reconhecimento da prática de delito mais grave não seria o único fator a indicar a 
ocorrência de reformatio in pejus – devendo se ter em mente, no ponto, que a vedação da "reforma 
para pior", mesmo que indireta, não comporta qualquer exceção, segundo a exegese do art. 617 da 
Lei Adjetiva Penal.

Com efeito, admitir-se uma reforma em prejuízo da parte recorrente retiraria, sem dúvida, a 
voluntariedade recursal, porquanto provocaria naquela desmedida hesitação quanto à apresentação, 
ou não, do Recurso, amarrando-a para um livre exame de uma decisão.

Ademais, certo é, como já esposado no Acórdão que analisou o primeiro Apelo defensivo e 
lhe deu provimento (fl s. 318/322), que não caberia a esta Corte limitar o jugo do Júri no segundo 
julgamento, por se fi gurar tal soberania como mandamento constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, 
alínea "c" da CF/88). Todavia, em decorrência lógico-jurídica do Postulado da integridade axioló-
gica da Constituição, mister se faz que, na aplicação da pena e dos efeitos dela decorrentes – ato, 
saliente-se, de atribuição de Juiz togado – o citado Princípio da soberania se harmonize com outros 
Princípios constitucionais, tais como o da ampla defesa e do contraditório, garantindo a preservação 
do devido processo legal.

Sobre o tema, leciona o renomado doutrinador Guilherme Nucci51Se o recurso for exclusivo da defe-
sa, determinado a instância superior a anulação do primeiro julgamento, cremos que a pena, havendo 
condenação, não poderá ser fi xada em quantidade superior à decisão anulada. É certo que os jurados 
são soberanos, mas não é menos certo afi rmar que os princípios constitucionais devem harmonizar-se. 
Embora defendamos com veemência o respeito à soberania dos veredictos, é preciso considerar 
que a ampla defesa, com os recursos a ela inerente, também é princípio constitucional. Retirar do 
acusado a segurança para recorrer, invocando a nulidade que entender conveniente, sem o temor de que 
nova decisão poderá piorar sua situação, não é garantir efetiva ampla defesa. Por tal razão, cremos mais 
correta a posição daqueles que defendem a impossibilidade da reformatio in pejus também nesse caso.
Lembramos, ainda, que, no segundo julgamento, os jurados não estão impedidos de votar os 
quesitos da maneira como desejarem, mas o juiz presidente, no momento de fi xação da pena, 
está atrelado ao princípio de que não poderá haver prejuízo ao réu.
(grifos acrescidos).

Outrossim, digno de nota que o Exmo. Ministro Edson Fachin, em decisão monocrática fi rmada 
no bojo do Habeas Corpus nº 136.768, examinou situação deveras semelhante com a presente, salien-

51. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9. Ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 898.

145144



REVISTA BAHIA FORENSE

146 147

REVISTA BAHIA FORENSE

tando, à ocasião, que a vedação à reformatio in pejus atinge, igualmente, a modalidade indireta, de 
modo que a sentença condenatória anulada “limita, quantitativa e qualitativamente, eventual e futura 
resposta penal”. Com base em tais premissas e baseado em precedentes da Suprema Corte, o aludido 
Relator concedeu a ordem de ofício para determinar que a condenação observasse quantitativa e 
qualitativamente os limites do primeiro julgamento e que, para todos os fi ns de execução de pena, 
fosse reconhecida a ausência de hediondez do delito que motivou a condenação. Confi ra-se os 
seguintes excertos de seu decisio:

3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
Em relação à vedação da reformatio in pejus, corolária do contraditório e da ampla defesa, anoto que o 
instituto está previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal, que prescreve que, no âmbito dos 
órgãos recursais, “não poderá ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”
A vedação da reformatio in pejus também atinge a modalidade indireta. Vale dizer, eventual sentença 
condenatória, ainda que objeto de anulação, limita, quantitativa e qualitativamente, eventual e futura 
resposta penal. Na mesma linha:
“Todavia, quando não se obtém a reforma do julgado, com a alteração da decisão, mas, ao revés, a 
sua anulação (ou o reconhecimento de nulidades), várias e importantes consequências poderão daí 
advir, todas elas inseridas ou a serem inseridas no sistema das nulidades.
Talvez a mais importante delas esteja relacionada com os eventuais efeitos que se poderão atribuir 
à decisão então anulada e no que diz respeito à subordinação a ela da nova decisão, quando 
condenatória.
Há, por exemplo, jurisprudência consolidada ao longo de muitos anos, incluindo a da Suprema Corte 
e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se atribuir à decisão anulada o efeito de impedir o 
agravamento da pena a ser fi xada na nova decisão, quando em recurso unicamente da defesa. O 
fundamento seria precisamente a proibição da reformatio in pejus do art. 617 do CPP, mas com 
nova roupagem: a reformatio in pejus indireta.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo 
penal, 19. ed. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 909, grifei)
Esse postulado, ao qual os Tribunais têm atribuído interpretação ampliativa, inclusive com alcance de 
prejuízos qualitativos, materializa a personalidade dos recursos. A esse respeito:
“O princípio da personalidade dos recursos signifi ca que:
a) o recurso só pode benefi ciar à parte que o interpôs, não aproveitando a parte que não recorre; 
e, como via de consequência, que b) quem recorreu não pode ter sua situação agravada, se não 
houve recurso da outra parte.” (GRINOVER. Ada Pellegrini e outros. Recursos no processo penal: 
teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 43, grifei)
Ainda nesse caminhar, pontuo que “a pena fi xada não é o único efeito que baliza a condenação, de-
vendo ser consideradas outras circunstâncias para verifi cação de existência reformatio in pejus.” 
(HC 123251, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, grifei)
No caso em mesa, é irrelevante o fato de que, nas palavras da autoridade apontada como coatora, “a 
sentença condenatória e o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nada dispuseram sobre 
o montante de pena a ser cumprido para progressão de regime”, visto que os requisitos exigidos para fi ns 
de concessão de benefícios executórios decorrem expressamente da lei. Assim sendo, a condenação por 
delito hediondo ou equiparado, por si, produz gravame.
Pondero que, na linha da jurisprudência da própria autoridade coatora, o delito de homicídio qualifi -
cado-privilegiado não é considerado hediondo, sendo que tal aspecto do primeiro julgamento não foi 
impugnado, a tempo e modo, pela acusação. Assim, o segundo julgamento, implementado exclusiva-
mente em decorrência de recurso da defesa, não pode alcançar o robustecimento da resposta penal, 
análise que, como dito, não se limita ao prisma quantitativo.
Nessa medida, ao chancelar a condenação de crime hediondo, contrariando julgamento anterior pre-
cluso sob a ótica da acusação, verifi cou-se, desde logo, constrangimento ilegal. Não é necessário, nessa 
medida, a explicitação de critérios de progressão de regime, cuja distinção, no que toca aos crimes 
hediondos e equiparados, é expresso no art. 2°, § 2°, da Lei 8.072/90.
Evidente, portanto, a ocorrência de reformatio in pejus, hipótese a legitimar a intervenção deste Tri-
bunal.
Destarte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a or-
dem de ofício a fi m de assegurar que a condenação observe, quantitativa e qualitativamente, os 

limites do primeiro julgamento, determinando-se que, para todos os fi ns de execução de pena, 
seja reconhecida a ausência de hediondez do delito que consubstancia o título condenatório.
(STF: HC nº 136.768 SP, Relator: Ministro Edson Fachin, Decisão monocrática publicada em 
16/09/2016, DJE nº 198, e transitada em julgado em 24/09/2016. Grifos originais)

Desta feita, outro caminho não há para se evitar a combatida reformatio in pejus senão, na linha 
precedida pelo STF, garantir tanto a limitação quantitativa quanto a qualitativa do veredicto anulado, 
e, por conseguinte, restabelecer a classifi cação do crime atribuído ao Apelante para afastar o 
caráter hediondo aplicado no segundo julgamento.

De outro viés, o Apelante alega erro ou injustiça na aplicação da pena, com supedâneo no art. 
593, inciso III, alínea "c" do CPP. Argumenta, no ponto, brevemente, que "em fundamentação 
para tal, o magistrado presidente do Tribunal do Júri exacerbou a pena do apelante, aplicando em 
patamar bem distante do quanto justo uma vez que conforme vislumbrado na sentença, trata-se de 
réu primário." (sic).

Sucede que, in casu, a penalidade do Réu foi calculada pelo MM. Juiz de piso, de maneira 
deveras fundamentada, do seguinte modo:

[...]
Em face dessa deliberação do Conselho de Sentença, que condenou o acusado pela prática de homicí-
dio qualifi cado por motivo torpe e por recurso que difi cultou ou tornou impossível a defesa da vítima, 
(CP, art. 121, par. 2º, I e IV), atento às regras do art. 68, do CP, passo à dosagem da pena:
A culpabilidade é o grau de reprovação da conduta do condenado, que, estando processado e preso por 
outros crimes, e sem robusta confi rmação de que a vítima Anderson Lucas teria sido o autor do roubo 
ao estabelecimento empresarial da tia, de forma inconsequente determinou que Marcos de Lima, outro 
que também era envolvido em vários outros crimes, em especial tráfi co de drogas, ceifasse a vida do 
adolescente Anderson Lucas.
Em relação aos antecedentes criminais e à conduta social, embora tecnicamente primário à época dos 
fatos, o réu já era condenado em primeira instância por tráfi co de drogas, conforme documentos de fl s. 
163 e 209; encontrava-se preso e mostrou-se indiferente, determinando a morte da vítima.
Sobre o comportamento da vítima, nada há nos autos capaz de legitimar a conduta do acusado, pois 
nem está provado que Anderson praticou o roubo ao estabelecimento empresarial da tia do réu; ade-
mais, ainda que houvesse comprovação nesse sentido, a conduta do acusado não encontraria amparo 
no ordenamento jurídico.
Por fi m, naturalmente o crime gerou efeitos irreversíveis, já que o adolescente Anderson Lucas faleceu, 
deixando companheira e fi lho.
Conclui-se, pois, que algumas algumas das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, são 
desfavoráveis ao condenado. Ademais, tendo os jurados reconhecido duas qualifi cadoras, uma delas 
pode ser considerada nessa fase, de modo que fi xo a pena base um pouco acima do mínimo legal: 
quinze anos de reclusão.
Inexiste atenuante ou agravante. Ao contrário do que constou da decisão anterior, o condenado ainda 
não era reincidente. O documento de fl . 209 revela que em 13 de agosto de 2012 foi determinada a 
baixa e remessa dos autos que estavam no Tribunal, relativo à condenação por tráfi co de drogas (Proc. 
0000663-52.2011.805.0032). Contudo, o julgamento da Apelação Criminal sobre o tráfi co ocorreu 
em 2 de maio de 2012, e o acórdão foi publicado em 9 de maio de 2012 (fl s. 403/404).
Também inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena. Portanto, a rigor seria caso de condenar 
o réu a quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ocorre que, relativamente à condenação 
anterior, a nove anos e seis meses (fl . 222/224), houve recurso apenas da defesa, e, conforme modula-
ção contida à fl . 346, ainda que reconhecidas ambas as qualifi cadoras, no presente julgamento a pena 
não pode ser superior àquela anteriormente fi xada, em virtude da vedação de reformatio in pejus. 
Portanto, condeno o réu a nove anos e seis meses de reclusão.
Por força de lei o regime inicial seria o fechado. Ocorre que, nos termos do 387, par. 2º, do CPP, “O 
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 
computado para fi ns de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Pelos fatos 
narrados nos presentes autos a prisão do réu foi decretada em 02 de junho de 2014, conforme consta da 
parte fi nal da pronúncia (fl . 155). Portanto, diante da detração penal, fi xo o regime inicial semiaberto.
[...]
(grifos originais)
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Observa-se, assim, que o Magistrado a quo valorou negativamente três das oito circunstâncias 
judiciais descritas no art. 59 do CPB, a saber: a "culpabilidade", a "conduta social" e as "consequên-
cias" do delito. De se observar que, ao revés do sustentado pela defesa, o Sentenciante, na calibração 
da pena, indicou o motivo pelo qual a reprovabilidade da conduta do Acusado foi maior do que 
a necessária para a própria confi guração delitiva, como também trouxe à tona circunstâncias que 
evidenciaram ter o Acusado um comportamento desajustado ao convívio social.

Portanto, mesmo que consideradas, como idôneas, apenas duas das três circunstâncias avaliadas 
negativamente pelo Magistrado de primeiro grau ("culpabilidade" e "conduta social"), a fi xação 
da pena-base acima do mínimo legal se tornou, efetivamente, medida de rigor. É que, como bem 
ponderado pelo doutrinador Ricardo Augusto Schmitt, "o critério que vem sendo albergado pelos 
Tribunais Superiores (para a exasperação da pena-base) repousa numa situação prática e simples, 
que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo 
– mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado 
obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, 
do Código Penal". Lado outro, não se pode perder de vista a reclassifi cação da conduta atribuída ao 
Apelante, ora promovida, para o delito de Homicídio simples, visando afastar seu caráter hediondo. 
Assim é que, ainda que calculado dois oitavos da diferença entre a máxima e a mínima pena pri-
vativa de liberdade cominada abstratamente ao referido delito (a saber: seis e vinte anos), tem-se 
por harmônica e proporcional a fi xação da reprimenda básica de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão – a qual, a seu turno, à míngua da presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de 
causas de aumento ou redução de pena, deve ser tida por defi nitiva.

À vista do exposto, a reprimenda privativa de liberdade defi nitiva infl igida ao Apelante 
não há de sofrer qualquer reparo.

III. Do almejado direito de recorrer em liberdade
Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, tem-se 

como inviável o seu acolhimento.
Isto porque, em consonância com as Certidões acostadas às fl s. 360/361 e 397 dos presentes 

fólios, bem salientou o Magistrado de piso trata-se, a princípio, de sujeito dedicado a atividades 
criminosas, eis que responde a outros processos, sendo que "em Brumado ele já era condenado, em 
primeira instância, por tráfi co de drogas" e "responde, ainda, por outro tráfi co de drogas, associação 
para o tráfi co; posse irregular de quatro submetralhadoras; incêndio circunstanciado e lavagem de 
dinheiro", e que, "também em Livramento de Nossa Senhora registra envolvimento em crimes" (fl . 
437).

Em outras palavras, conclui-se que o Acusado tem persistido no cometimento de delitos, sendo 
nítido que a emissão de Decreto Condenatório no presente feito e o subsequente cumprimento pro-
visório da reprimenda não se mostraram sufi cientes para demovê-lo da incursão em novas ilicitudes. 
Assim, queda evidente a necessidade de manutenção da preventiva infl igida ao Réu, mormente quando 
se está a confi rmar, nesta via recursal, a condenação a ele imposta em primeiro grau de jurisdição.

Ademais, importa registrar que, quando da prolação da Sentença, não se tratava de imposição 
ex novo da prisão preventiva, mas, sim, da manutenção de constrição observada ao longo de todo 
o processo, elementos que mitigam a necessidade de um extenso arcabouço argumentativo para 
justifi car a negativa ao direito de recorrer em liberdade.

Assim, inexistindo modifi cação no panorama fático-jurídico que forneceu respaldo à imposição 
da custódia cautelar em momento pretérito, não há como proceder, após o advento da Sentença, à 
desconstituição da medida extrema, até porque, uma vez reconhecida, sob cognição exauriente, a 
efetiva responsabilidade penal do Acusado, seria verdadeiro contrassenso premiar-lhe, na condenação, 
com a colocação em liberdade. Veja-se, a título ilustrativo, precedente do Egrégio STJ:

[...] 1. Nos casos em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, a exigência funda-
mentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, 
devem ser avaliadas com prudência. Considerando que os elementos apontados no decreto constri-
tivo foram sufi cientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia 
somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, 
com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas 
foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado 
o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os 
motivos ensejadores da medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o 
acusado preso durante a instrução e após a sua condenação, preservado o quadro fático-proces-
sual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes. 2. [...]. 3. Recurso 
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(STJ: 5.ª Turma, RHC 45.867/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2014, DJe 
15.08.2014, grifos acrescidos)

Anota-se, ainda, inexistir incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fi xação 
do regime inicial semiaberto, conforme sinalizam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
e a Súmula nº 716 do Pretório Excelso.

Ante todo o exposto, CONHECE-SE e PROVE-SE PARCIALMENTE o Recurso de Apelação 
Criminal manejado pela Defesa a fi m de restabelecer a classifi cação do crime atribuído ao Apelante 
para Homicídio simples e, assim, afastar o caráter hediondo aplicado no segundo julgamento.

TJBA – Apelação Criminal nº 0000507-45.2016.8.05.0208, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Desa. Aracy Lima Borges, julgado em 12/06/2018

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). CONDENAÇÃO PELO 
CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE NOVO 
JÚRI. ART. 593, INCISO III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IM-
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE 
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS 
VEREDICTOS. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO CO-
NHECIDO E IMPROVIDO.
I – Extrai-se dos autos que, no dia 18 de setembro de 2016, por volta das 4h30, no 
Sítio Martins, zona rural, na cidade de Campo Alegre de Lourdes/BA, o denun-
ciado, por motivo fútil e mediante traição, ceifou a vida de sua ex – companheira 
Maria Aparecida Ferreira de Sousa. O Conselho de Sentença condenou o Acusado 
como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (homicídio qualifi cado). Foi profe-
rido o édito condenatório, fi xando-lhe a pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, 
em regime inicial fechado.
II – Dos elementos coligidos evidencia-se que a autoria e materialidade delitiva 
revelam-se incontestes, restando provadas através do auto de exibição e apreensão 
(fl . 17), laudo necroscópico (fl s. 32/35), fotografi as (fl s. 30/31) e Interrogatório do 
Réu na fase extrajudicial (fl . 11) e em Juízo (fl . 294).
III – A decisão tomada pelo Tribunal do Júri está em consonância com as provas 
dos autos. Desta forma, não se revela cabível a anulação da decisão dos jurados, 
com fulcro no artigo 593, III, d, do CPP, quando o convencimento dos jurados se 
encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário. .
IV – Dosimetria revisada de ofício – Pena redimensionada e fi xada em 12 (doze) 
anos de reclusão, em regime inicial fechado, consoante art. 33, § 2°, alínea “a” do 
Código Penal.
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V – A d. Procuradoria de Justiça apresentou opinativo, às fl s. 345/352, manifestan-
do-se pelo Conhecimento e Improvimento do apelo. Por fi m, prequestiona o art. 
593, III, "d" do CPP, bem como os artigos 25 e 121, § 2º, II e IV do CP, para efeito 
de recurso especial.
VII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000507-45.2016.8.05.0208, 
da Comarca de Remando/BA, no qual fi guram como Apelante José Roberto Silva e Apelado o 
Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO 
E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ROBERTO SILVA contra decisão do Tribu-
nal do Júri que o condenou pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Narra a Denúncia de fl s. 02/03, que no dia 18/09/2016, por volta das 4h30, no Sítio Martins, 
zona rural, na cidade de Campo Alegre de Lourdes/BA, o denunciado, por motivo fútil e mediante 
traição, ceifou a vida de sua ex-companheira Maria Aparecida Ferreira de Sousa.

Consta na exordial que o denunciado, após ir a uma festa e encontrar Maria Aparecida na 
companhia de alguns amigos, se dirigiu até a residência da mesma para aguardar sua chegada. Em 
seguida, o Acusado aguardou a vítima na cozinha do imóvel e em momento oportuno, munido 
com uma arma branca, tipo canivete, desferiu vários golpes contra ela, a qual veio a óbito no local 
em virtude das perfurações.

Seguiu-se a instrução processual com a oitiva de testemunhas (mídia audiovisual, fl . 124) e 
qualifi cação e interrogatório do Réu (mídia audiovisual, fl . 124). Alegações fi nais do Ministério 
Público (fl s. 125/127) e da Defesa (fl s. 130/132), tendo o Magistrado a quo pronunciado o Réu 
como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento 
pelo Tribunal do Júri (fl s. 150/154).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 25/09/2017, o 
Conselho de Sentença condenou o Acusado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (homi-
cídio qualifi cado).

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri, na sentença de fl s. 306/308, fi xou a pena total de 15 
(quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado, a Defesa interpôs Apelação Criminal (fl . 309), expondo as razões de sua insurgência 
às fl s. 310/323.

Em suas razões, requer que o Réu seja submetido a novo julgamento, com fulcro no art. 593, 
III, "d", do CPP, por entender que o veredicto foi contrário à prova dos autos.

Nas Contrarrazões (fl s. 324/328), a defesa refuta, in totum, as razões do recurso, pugnando pelo 
improvimento do apelo, para manter, na integralidade, a Sentença guerreada.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou opinativo, às fl s. 345/352, manifestando-se pelo 
Conhecimento e Improvimento do apelo. Por fi m, prequestiona o art. 593, III, “d” do CPP, bem 
como os artigos 25 e 121, § 2°, II e IV do CP, para efeito de recurso especial.

É o relatório.

VOTO

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

Extrai-se dos autos que, no dia 18 de setembro de 2016, por volta das 4h30min, no Sítio 
Martins, zona rural, na cidade de Campo Alegre de Lourdes/BA, o denunciado, por motivo fútil e 
mediante traição, ceifou a vida de sua ex-companheira Maria Aparecida Ferreira de Sousa. O Con-
selho de Sentença condenou o Acusado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (homicídio 
qualifi cado). Foi proferido o édito condenatório, fi xando-lhe a pena total de 15 (quinze) anos de 
reclusão, em regime inicial fechado.

Ab initio, compulsando detidamente os fólios, verifi ca-se não assistir razão ao recorrente.
Inicialmente, há que se destacar que a decisão do Conselho de Sentença só será cassada se 

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

Ressalte-se que o uso do termo manifestamente torna clara a imprescindibilidade de que o 
decisum prolatado seja frontalmente incompatível à prova produzida no âmbito do processo, em 
consonância com o que preceituam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e 
Antônio Scarance Fernandes52

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

De modo similar, lecionam Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer53:

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

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

Posto isto, prossigo meu voto.
Da autoria e materialidade delitiva:
Dos elementos coligidos evidencia-se que a autoria e materialidade delitiva revelam-se incon-

testes, restando provadas através do auto de exibição e apreensão (fl . 17), laudo necroscópico (fl s. 
32/35), fotografi as (fl s. 30/31) e Interrogatório do Réu na fase extrajudicial (fl . 11) e em Juízo (fl . 294).

Da Legítima Defesa:

52. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos 
no Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 123-124.

53. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurispru-
dência. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1161.
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Alega o Recorrente que a instrução processual em plenário deixou claro que o réu estava ferido 
com um golpe de faca, na altura do peito, conforme depoimento do policial que efetuou a prisão, 
o que demonstraria que o mesmo agiu em Legítima Defesa.

Em que pese os argumentos da Defesa, verifi ca-se que, diferente do quanto afi rmado em suas 
razões, o agente de polícia, João Netto Júnio r,afi rmou em Juízo que o Réu apresentava arranhões 
superfi ciais. In verbis:

"[…] Ele confi rmou que foi agredido primeiro por ela, dizendo que estava com arranhões nas costas e tudo. 
Que viu os arranhões. Que o Réu informou que o canivete era dela e que ele conseguiu tomar dela. [...] Que 
não acha que o corte do peito foi de faca, porque estava muito superfi cial, coisa leve, parecia 
mais unha do que faca, mas ele estava com um ferimento no peito e nas costas. [...]" (Depoimento 
do Policial Militar João Netto Júnior, mídia audiovisual, fl . 124) (Grifei).

Ademais, ainda que se entenda que o réu e a vítima travaram luta corporal, da interpretação 
do art. 25 do Código Penal entende-se que para confi gurar a legítima defesa é necessário que o 
agente utilize moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, 
a direito seu ou de outrem.

Com as provas e testemunhos acostados aos autos, agindo em suposta legítima defesa, teria o réu 
utilizado dos meios de forma excessiva para repelir a injusta agressão da vítima, sendo a incidência da 
causa de exclusão da ilicitude, neste caso, desproporcional, injusta e desconexa com o entendimento 
jurisprudencial pátrio, conforme julgados transcritos abaixo:

PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVAS SUFICIENTES 
– LEGÍTIMA DEFESA – EXCESSO – ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. I. Nos crimes praticados no 
contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o 
relato é coerente e confi rmado pelo restante das provas. II. A legítima defesa possui dois requisitos: a 
injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários. No caso, a reação do réu excedeu em muito 
o razoável, ainda mais ao se considerar a disparidade de força física entre o homem e a mulher. III. 
Recurso desprovido. (TJ-DF – APR: 20141110018277, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 
Julgamento: 27/08/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/09/2015. 
Pág.: 75)

RECURSO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE 
QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊN-
CIA DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PROVA 
DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE 
DUAS VERSÕES QUANTO AOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA EXCLUDENTE 
DE ILICITUDE DO ART. 25 DO CP – POSSIBILIDADE DE EXCESSO NOS MEIOS – DÚ-
VIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. "Exige a legítima defesa 
que o uso dos meios necessários seja o sufi ciente para repelir a agressão. Pode variar de simples admo-
estação enérgica até o uso de violência. Entende-se que, na verdade, o agente deve utilizar, entre os 
meios de que dispõe para sua defesa, no momento da agressão, aquele que menor lesão pode causar. 
Além disso, é necessário que seja moderado na reação, que não use o meio de forma a cometer ex-
cesso na defesa; só assim estará caracterizada a descriminante" (Julio Fabbrini Mirabete). (...)" (STJ, 
Min. Jorge Mussi). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC – RSE: 
00007171020178240022 Curitibanos 0000717-10.2017.8.24.0022, Relator: Getúlio Corrêa, Data de 
Julgamento: 19/09/2017, Segunda Câmara Criminal)

Desta forma, de acordo com o entendimento da doutrina e jurisprudência pátria, entendo que 
a resposta do Tribunal do Júri quanto a alegação de legítima defesa do réu não está dissociada da 
prova dos autos, uma vez que, agindo em suposta legítima defesa, o réu teria agido em excesso para 
repelir a injusta agressão da vítima quando proferiu 09 (nove) golpes de canivete contra a mesma.

Do Homicídio Privilegiado:
Alega a Defesa que o crime só ocorreu devido a violação emocional que o Acusado teria sofrido, 

quando se deparou com sua companheira, com quem era casado há 4 (quatro) anos e haviam brigado 
há uma semana, na companhia de outro homem, tendo ido conversar com a mesma, a qual partiu 

para cima dele lhe ofendendo com palavras de baixo calão e a sua família, o chamando de corno e 
assim por diante.

Da interpretação do § 1º, art. 121 do Código Penal, entende-se que para a confi guração do 
homicídio privilegiado é necessário que o Acusado esteja sobre o domínio de violenta emoção logo 
em seguida a injusta provocação da vítima. É imprescindível que o agente perca a capacidade de 
autocontrole diante da situação.

É certo que se deve interpretar tais requisitos à luz do princípio da razoabilidade. No entanto, 
no caso em análise, extrai-se do depoimento do Recorrente em Juízo que o mesmo não tomou 
nenhuma atitude quando viu a companheira na festa com outro rapaz, escolheu conversar com ela 
em um momento em que ela estaria sozinha, optou por aguardá-la em casa, o que demonstra que o 
mesmo não tinha perdido o autocontrole diante da situação.

"[…] Eu só vi ela, constatei e não tive nenhum contato com ela. Cheguei na festa por volta de 03 horas. 
Quando ela me viu, que eu dei o fl agra nela, ela saiu com o rapaz. […] Eles estavam juntos, como um casal 
comum. […] Fui tomar satisfação depois. […] Eu cheguei lá, fui tomar satisfação com ela, saber por-
que ela tinha feito aquilo comigo, porque que ela tinha feito isso comigo, porque eu nunca tinha 
dado motivos para ela. [...] Eu fi quei, perdi a cabeça quando ela começou a me agredir, me chamando 
de corno. [...]" (Interrogatório do Réu José Roberto Silva em Juízo, mídia audiovisual, fl . 294) (Grifei).

Ademais, ainda que a vítima tenha proferido palavras de baixo calão e tenha ofendido a famí-
lia do Réu, através dos depoimentos das testemunhas pode-se concluir que o Recorrente já tinha 
ameaçado a vítima outras vezes também em razão de ciúmes, inclusive os dois estavam separados de 
fato em razão de uma discussão causada por ciúmes do mesmo.

"[...] Pelo que eu sei, ela estava convivendo com ele, a porta da minha casa foi aberta para ele, recebido 
como um homem. Ela estava há uma semana e pouco separada dele. Eu cheguei em casa, na casa da 
minha avó e ela estava com um. "machucadozinho" no pescoço, eu perguntei para ela brincando: 
"Cida, o que é que foi isso?" Ela disse que foi o Roberto. Só que, meritíssimo, eu não poderia me meter 
na vida dos dois, para ele fi car com raiva de mim e depois eles fi carem juntos. Eu não queria me meter na 
vida dos dois. Isso foi antes, um mês e meio dois meses antes. [...] Minha avó dizia que eles brigavam 
muito, mas ninguém via eles trocando tapa, porque dentro da casa dos dois só era os dois. [...] Eles 
se deram bem por um tempo. [...] Ela dizia que ele era bastante ciumento, porque ela era linda. [...]" 
(Depoimento da testemunha Uerbeton Ribeiro de Araújo, mídia audiovisual, fl . 294) (Grifei).

"[…] Eles estavam separados tinha uns 7 dias ou seis. Eu sabia porque convivia perto deles. […] Eu sabia 
que o acusado já tinha agredido Cida. Eles tinham brigado na base de uns 3 meses antes. […] Ela tinha 
marca nos braços. Eu ouvia eles discutindo e depois ela chegava lá em casa manchada, então só po-
deria ser ele. [...] Ela falava para a irmã dela que ele batia nela. [...] Ele era bastante ciumento. 
Se ela saísse sem falar com ele, ele fi cava irritado, bastante agressivo. Eu já vi ele sendo bastante 
grosseiro com ela. Teve uma vez que ela saiu lá da casa que eles estavam discutindo e foi para o 
mato. Ele saiu atrás dela xingando ela de tudo quanto foi nome, palavrão, pegou o celular dela 
e quebrou. [...] Ele não justifi cava o motivo da discussão não, pegava e quebrava, xingando ela. Ela não 
era agressiva, ele xingava ela e ela não fi cava muito quieta não. Mas não agredia e não usava 
força, só verbalmente mesmo. [...] Ele xingava ela e ela xingava também, mas só verbalmente. [...] Eu 
acho que o motivo deles se separarem foi porque ele quebrou outro celular dela, aí eles se separaram. [...] 
Eu já presenciei ela discutindo com José Roberto e, geralmente, ele é quem mais xingava e brigava. [...] Eu 
acho que ela já procurou a delegacia uma vez, mas que não deu em nada.[...]" (Depoimento da Testemunha 
Jelson Ferreira de Araújo Rodrigues, mídia audiovisual, fl . 294) (Grifei).

Desta forma, entendo que a decisão do Júri que negou o pleito do reconhecimento do homicídio 
privilegiado não está em dissonância com as demais provas dos autos, razão pela qual não vislumbro 
ilegalidade na análise do Conselho de Sentença.

Do não preenchimento dos requisitos para a condenação na forma qualifi cada:
Sustenta a Defesa que a ação do Recorrente não preenche os requisitos necessários para confi -

gurar o delito qualifi cado.
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No entanto, tem-se que o motivo do crime foi fútil, motivado pelo sentimento de ciúmes 
exacerbado, uma vez que o Réu já estava separado de fato da vítima, pois tinha resolvido sair de 
casa dois dias antes do crime e, ainda assim, foi atrás da mesma para conversar e pedir satisfações.

Ademais, o modus operandi utilizado no delito revela que a ação do réu foi desproporcional e 
difi cultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma não tinha nada em mãos e ele estava na posse 
de um canivete, tornando impossível a defesa de Maria Aparecida.

In casu, as provas dos autos revelam que o motivo do delito foi fútil e que o crime foi praticado 
mediante recurso que difi cultou a defesa da vítima, estando a decisão tomada pelo Tribunal do Júri 
em consonância com as provas dos autos no que diz respeito a estas qualifi cadoras. Desta forma, não 
se revela cabível a anulação da decisão dos jurados, com fulcro no artigo 593, III, d, do CPP, quando 
o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário.

Neste sentido, são os julgados transcritos abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRA-
SILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE NOVO JÚRI. ART. 593, INCISO III, D, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MA-
NIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS 
VEREDICTOS. 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. RECLUSÃO 
QUE DECORRE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTE DO STF. Recurso parcialmente conhecido 
e, na extensão, desprovido. 1. Inexistindo prova manifesta de que o veredicto popular foi equivocado, não 
se justifi ca o acolhimento do pleito por novo Júri, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vere-
dictos, ex vi do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal de 1988. 2. Com efeito, não 
se vislumbra ilegalidade na decisão do Conselho de Sentença pela qual se condenou o acusado 
nas tenazes do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, uma vez que os elementos de 
prova oferecem lastro ao veredicto, havendo indícios de que o crime ocorreu por ter a vítima, 
que estava bêbada, dirigido ofensa contra o réu, o qual contra ela investiu, não logrando êxito 
em lesioná-la num primeiro momento, por força da intervenção de terceiro. Consta, ainda, que, 
após o entrevero, a vítima foi para sua casa, e, lá, foi atacada pelo apelante, que lhe desferiu 
três golpes de faca, todos em região letal, atingindo-lhe o fígado, o pulmão e o coração. 3. [...] 
(TJ-CE – APL: 00828182320078060001 CE 0082818-23.2007.8.06.0001, Relator: FRANCISCA 
ADELINEIDE VIANA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2017)

EMENTA: RECURSO DE Apelação Criminal CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO 
CÓDIGO PENAL. 1. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DE-
FESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CONVENCIMENTO DOS JURADOS COM AMPARO 
NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. 2. PLEITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE. NÃO ACOLHIDO. RÉU QUE FICOU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. 
3.[...] PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O decote de qua-
lifi cadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola 
o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF). Deste modo, para que haja exclusão 
de qualifi cadora, deverá o corpo de jurados analisar novamente sua existência, por meio de novo julgamen-
to pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP, com revolvimento do fato em toda a sua 
totalidade. In casu, as provas dos autos revelam que o crime foi praticado mediante recurso que 
difi cultou a defesa da vítima, estando a decisão tomada pelo Tribunal do Júri em consonância 
com as provas dos autos no que diz respeito a esta qualifi cadora. Portanto, não se revela cabível 
a anulação da decisão dos jurados, com fulcro no artigo 593, III, d, do CPP, quando o conven-
cimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário. 2. 
[...] (TJ-ES – APL: 00009411220078080064, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de 
Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2018)

Prequestionamento
Com relação ao prequestionamento do art. 593, III, “d” do CPP, bem como os artigos 25 e 

121, § 2°, II e IV do CP formulado pelo Ministério Público, cabe assinalar que o posicionamento 
constante do presente decisum decorre da interpretação desta Relatoria, ao apreciar as matérias pos-
tas em discussão, não estando obrigada a fazer referência expressa aos artigos suscitados pela parte.

Dosimetria da pena:

Mesmo não questionada, torna-se legítima a análise da dosimetria da pena, de ofício, com intuito 
de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fi xação pelo MM. Juiz Sentenciante.

O Conselho de Sentença julgou procedente o pedido de condenação do acusado José Roberto 
Silva por homicídio qualifi cado (art. 121, § 2°, II e IV do CP), na modalidade consumada. A pena 
mínima prevista para este delito é de 12 (doze) anos de reclusão.

Levando-se em consideração o modelo trifásico de atribuição da penalidade, o nobre sentenciante 
analisou as circunstâncias judiciais com base no art. 59 do CP.

Durante a fi xação da pena base, nenhuma circunstância fora valorada desfavoravelmente ao 
Apelante, de modo que o Juízo a quo fi xou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o Juiz Sentenciante não reconheceu nenhuma atenuante 
e agravou a pena em 3 (três) anos, considerando a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “d” 
do CP, entendendo da seguinte forma:

“ […] fi xo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão, em razão da qualifi cadora do motivo fútil reconhecida 
pelo Conselho de Sentença, (art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal), aumentando-a em 03 (três) anos 
em virtude do reconhecimento da qualifi cadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima que, neste 
ensejo, é reconhecida como agravante de pena, notadamente aquela divisada no art. 61, inciso II, alínea 
“d”, perfazendo-se um total de 15 (quinze) anos de reclusão, cujo resultado tenho como defi nitivo, à míngua 
de outras circunstâncias judiciais e legais a serem consideradas. [...]”

In casu, compulsando os fólios, tem-se que o Acusado confessou o crime tanto na fase Inquisitorial 
(Termo de interrogatório do conduzido à fl . 11) quanto em Juízo (mídia audiovisual, fl . 294), de modo 
que o mesmo faz jus a atenuante da confi ssão espontânea descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, no concurso de circunstâncias atenu-
antes e agravantes devem prevalecer as circunstâncias preponderantes. Ricardo Schmitt54:

Nesta linha de raciocínio, temos o concurso entre a agravante do emprego de recurso que difi cul-
tou a defesa da vítima e a atenuante da confi ssão espontânea. Neste caso, conforme entendimento 
jurisprudencial pátrio, deve prevalecer a atenuante da confi ssão espontânea.

Nesta linha de entendimento são os julgados transcritos abaixo:

Apelação Criminal CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONTRA A VIDA. JÚRI. HO-
MICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA [ART. 121, § 2º, II E IV, E ART. 121, § 2º, 
IV, AMBOS C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO 
GRAU. RECURSO DO RÉU. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA PENAL. DOSIME-
TRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POS-
SIBILIDADE EM RAZÃO DE UM DOS DELITOS. CONFISSÃO QUE PREPONDERA SOBRE 
A AGRAVANTE GENÉRICA. DIMINUIÇÃO DA PENA, TODAVIA, LIMITADA AO MÍNIMO 
LEGAL, POR CONTA DA SÚMULA 231 DO STJ. "Por se referir à personalidade do agente, a 
atenuante da confi ssão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que 
tornou impossível ou difi cultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal"(TJ-
-SC – APR: 00081035620168240045 Palhoça 0008103-56.2016.8.24.0045, Relator: Cinthia Beatriz 
da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 08/02/2018, Quinta Câmara Criminal)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA ACU-
SAÇÃO E DA DEFESA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS 
AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR COMPROVADA EM SU-
PORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.[...] 12. Na 2ª fase da dosimetria, o julgador singular reconheceu a 
presença das atenuantes de confi ssão espontânea e de menoridade relativa, bem como as agravantes de meio 
cruel e crime cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 13. Nos termos do art. 67 
do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite 
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos mo-
tivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Neste contexto, tem-se 

54. SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 6ª ed. Rev e atual. Salvador: Juspodivm, 2011. 
pág.164.
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que os tribunais têm entendido que a menoridade relativa é circunstância atenuante que sempre prepon-
dera sobre as agravantes, quer sejam de ordem objetiva, quer de ordem subjetiva. Além disso, a confi ssão 
também é tida como circunstância preponderante, vez que se refere à personalidade do agente, 
devendo a atenuação prevalecer sobre eventual agravamento. Precedentes. [...] (TJ-CE – APL: 
00047523420078060064 CE 0004752-34.2007.8.06.0064, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO 
NETO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2017)

Tendo em vista que a pena-base foi fi xada no mínimo legal, em observância a Súmula 231/
STJ, que impede a fi xação da pena, nesta fase, abaixo do mínimo legal, mantenho a pena em 12 
(doze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena não foram reconhecidas causas de aumento ou diminui-
ção. Desta forma, fi xo a pena defi nitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 
consoante art. 33, § 2°, alínea “a” do Código Penal.

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, redimensiono a pena 

aplicada, tornando-a defi nitiva em 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, 
mantendo a sentença hostilizada em seus demais termos.

TJBA – Apelação Criminal nº 0000116-08.2006.8.05.0090, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Desa. Ivone Bessa Ramos, 06/03/2018

RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU PRO-
NUNCIADO NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP (HOMICÍDIO QUA-
LIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICUL-
TOU A DEFESA DA VÍTIMA). VEREDICTO POPULAR QUE AFASTOU 
A PRESENÇA DE DOLO HOMICIDA, COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA 
CONDUTA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MOR-
TE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL FUNDADA NO ART. 593, INCISO 
III, ALÍNEAS "A" E "D", DO CPP.
I. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 422 DO 
CPP. INQUIRIÇÃO, EM PLENÁRIO, DE TESTEMUNHA ARROLADA 
A DESTEMPO. VÍCIO QUE SE AFASTA. DEPOENTE QUE TRATOU 
DE ASPECTO BASTANTE SECUNDÁRIO AO FATO CRIMINOSO E JÁ 
VENTILADO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU, NÃO SEN-
DO DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO À ACUSAÇÃO EM VIRTU-
DE DE SUA OITIVA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE DEFERIMENTO 
DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA INTEMPESTIVAMENTE, 
DE FORMA EXCEPCIONAL E SOB PRUDENTE CRITÉRIO DO JUIZ-
-PRESIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
II. TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO PO-
PULAR À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. INDEVIDO AFAS-
TAMENTO DO DOLO HOMICIDA PELOS JURADOS. RÉU QUE UTI-
LIZOU UMA FACA TIPO "PEIXEIRA" PARA PERFURAR O FLANCO 
ABDOMINAL DIREITO DA VÍTIMA, REGIÃO SABIDAMENTE LETAL, 
DEIXANDO A ARMA CRAVADA NO CORPO DO OFENDIDO, QUE, 
EMBORA SOCORRIDO, NÃO RESISTIU AO FERIMENTO E VEIO A 
ÓBITO POR FALÊNCIA MÚLTIPLA DE ÓRGÃOS. POTENCIAL LESI-
VO DO ARTEFATO, LOCAL DO GOLPE E MAGNITUDE DA OFEN-
SA QUE DEMONSTRAM, NO MÍNIMO, A ASSUNÇÃO DO RISCO DE 
PRODUZIR O RESULTADO FATAL. ANIMUS NECANDI SUFICIEN-

TEMENTE EVIDENCIADO, AINDA QUE SOB A FORMA DE DOLO 
EVENTUAL, EM ESPECIAL QUANDO O ACUSADO JÁ MANTINHA 
PROFUNDA ANIMOSIDADE EM RELAÇÃO À VÍTIMA, A QUAL PRO-
TELAVA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DO PRIMEI-
RO. DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA O TIPO DE LESÃO COR-
PORAL SEGUIDA DE MORTE QUE NÃO SE SUSTENTA À ESPÉCIE. 
DECISÃO POPULAR FRONTALMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA 
COLIGIDA. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUB-
MISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
RECURSO DE Apelação Criminal CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO, PARA CASSAR O VEREDICTO EMANADO DO TRIBUNAL 
DO JÚRI E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGA-
MENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Criminal nº 0000116-
08.2006.8.05.0090, oriundos do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Iaçu, em que 
fi gura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado 
o Réu ERIVAN SANTANA DA HORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação 
Criminal e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, rejeitada a preliminar de nulidade, cas-
sar o veredicto emanado do Tribunal do Júri e determinar a submissão do Réu a novo julgamento 
popular, tudo nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado 
da Bahia, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da 
Comarca de Iaçu, que condenou o Réu Erivan Santana da Hora nas previsões do art. 129, § 3º, 
c/c art. 61, inciso II, alínea "c", e art. 65, inciso I, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena 
defi nitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o 
direito de recorrer em liberdade.

Relata a Denúncia, em síntese, que, no dia 09/11/2003, por volta das 17h30, no Município 
de Iaçu-BA, Erivan Santana da Hora, movido pelo propósito de cobrar um débito que Roque Alves 
de Souza havia contraído consigo, dirigiu-se à residência do referido indivíduo, onde bebeu dois 
copos de água, quando, então, agindo de maneira inesperada sem proferir palavra alguma, golpeou 
o abdômen de Roque com uma faca, causando-lhe a morte por falência múltipla de órgãos.

Segundo a Peça Exordial, a supracitada dívida decorreria de um acordo fi rmado 5 (cinco) meses 
antes da data da infração, no qual o Denunciado se comprometera a entregar à vítima um aparelho 
de som da marca CCE, no montante aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em troca 
de 800 (oitocentos) blocos de cerâmica, os quais, contudo, ao tempo do crime, ainda não haviam 
sido fornecidos pelo ofendido, motivando, assim, o seu desentendimento com Erivan.

A Denúncia foi recebida no dia 24/08/2006 (fl . 45).
Encerrado o sumário de culpa, o Réu foi pronunciado, em 18/06/2009, foi pronunciado nas 

sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (fl s. 82/87), não tendo havido a interposição 
de Recurso contra a Decisão de Pronúncia.

Submetido o Acusado a julgamento popular, em sessão plenária realizada no dia 20/07/2016, o 
Corpo de Jurados reconheceu a materialidade e a autoria, contudo, afastou a confi guração de crime 
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doloso contra a vida, operando-se a desclassifi cação da conduta imputada ao Réu para o tipo do art. 
129, § 3º, do Código Penal.

Transferida a competência para o julgamento à Juíza-Presidente, esta proferiu Sentença na 
qual, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o Réu como incurso 
nas previsões do art. 129, § 3º, c/c art. 61, inciso II, alínea "c", e art. 65, inciso I, todos do Código 
Penal (fl s. 185/196)

Inconformado, o Parquet interpôs Recurso de Apelação Criminal (fl . 200). Em suas razões (fl s. 
208/219), formula preliminar de nulidade por error in procedendo, ao argumento da existência de 
vício no deferimento da oitiva, em plenário, de testemunha arrolada intempestivamente, providência 
impugnada pelo Órgão Ministerial, na própria sessão, conquanto sem êxito, resultando na colheita 
de depoimento surpresa que fi ndou por corroborar a tese defensiva atinente ao porte de uma faca 
pelo Acusado.

No mérito, afi rma que o veredicto emanado do Corpo de Jurados contraria manifestamente 
o conjunto probatório reunido nos autos, o qual, segundo alega, evidencia inequívoca vontade de 
matar. Nessa senda, assevera que, no momento do delito, o ofendido, sentado à calçada, conversava 
com sua companheira, quando foi surpreendido pelo Réu, o qual golpeou seu abdômen com uma 
faca, causando-lhe a morte. Destaca, ainda, que o crime restou motivado pelo descumprimento de 
um acordo entre o Acusado e a vítima, reputando sufi cientemente demonstrado o animus necandi.

Assim, pugna, preliminarmente, pela anulação do julgamento em plenário, ou, no mérito, a 
cassação do veredicto desclassifi catório, submetendo-se o Réu, em qualquer das hipóteses, a novo 
julgamento popular.

Em suas contrarrazões (fl s. 221/223), a Defesa sustenta que a testemunha impugnada pelo 
Ministério Público teve a sua oitiva oportunamente informada ao Juízo, sendo apresentada 5 (cinco) 
dias antes do julgamento. Argumenta, além disso, que a narrativa apresentada por tal depoente não 
inova em relação ao relato expendido pelo Apelado, questionando a ocorrência de surpresa para a 
Acusação, além de refutar a existência de qualquer manobra defensiva nesse sentido.

Em seu Parecer (fl s. 230/232-v), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e 
total provimento do Apelo Ministerial, "para acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público 
e declarar a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri [...], e, em consequência, que seja realizada 
outra sessão de julgamento, afastando-se a oitiva da testemunha arrolada intempestivamente".

É, em síntese, o relatório, que ora submeto à apreciação da eminente Desembargadora Revisora, 
com as homenagens de estilo.

VOTO

Integra o presente Voto o relatório submetido à apreciação da eminente Desembargadora 
Revisora.

I. Do juízo de admissibilidade
Inicialmente, registra-se que o presente Recurso de Apelação Criminal é próprio e foi interposto 

de forma tempestiva (certidão cartorária de fl . 280), tendo sido manejado, ademais, pela parte que 
ostenta legítimo interesse na modifi cação do Édito Condenatório. Registra-se, por oportuno, que, 
embora não tenha o Ministério Público indicado os fundamentos legais do inconformismo na petição 
de interposição do Apelo (fl . 200), apontou-os nas razões recursais (art. 593, inciso III, alíneas "a" 
e "d", do Código de Processo Penal).

Assim, atendidos os pressupostos necessários à admissibilidade da Apelação, impõe-se o seu 
conhecimento, passando-se ao exame das suas questões de fundo.

II. Do mérito recursal
II-A. Da preliminar de nulidade processual

Conforme relatado, afi rma o Parquet, em linha de preliminar, que o julgamento popular padece 
de nulidade por error in procedendo, tendo em vista a oitiva, em plenário, de testemunha arrolada 
intempestivamente. Nesse ponto, alega o Apelante que a colheita de tal depoimento, prontamente 
impugnada pelo Órgão Ministerial, fi ndou por surpreender a Acusação, corroborando a tese defensiva 
de que, à ocasião do homicídio, o porte de arma branca pelo Réu assentava-se em motivo diverso 
do propósito de atingir a vítima.

Pois bem, preceitua o art. 422 do Código de Processo Penal, quanto à preparação do processo 
para julgamento popular, que as partes serão intimadas "para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem 
rol de testemunhas que irão depor em plenário", lapso temporal que, todavia, não restou observado 
para o arrolamento do depoente José Carlos da Silva Oliveira (fl . 163), somente efetivado 5 (cinco) dias 
antes da sessão e, ademais, em data bastante posterior à indicação do rol original pela Defesa (fl . 102).

Por outro lado, se é nítida a inobservância ao indigitado dispositivo, não se visualiza, com igual 
clareza, o prejuízo dela resultante, considerando-se que o depoente José Carlos, cuja oitiva questiona 
o Parquet, nada soube informar acerca do episódio criminoso – mesmo porque não o presenciou –, 
e sequer logrou confi rmar a posse de uma faca por parte do Acusado em momento pouco anterior à 
prática delituosa, exprimindo relato que, pela sua notável brevidade, ora importa transcrever (mídia 
encartada à fl . 205):

Que passou numa rua e Erivan estava numa calçada chupando cana; que passou direto e foi para casa, 
e, quando chegou em casa, ouviu o pessoal falando que Erivan tinha dado um golpe de faca na vítima; 
que não saiu mais de casa; que disseram que a vítima morreu; que o depoente trabalha fora, e, uma 
semana depois, viajou para São Paulo; que não viu o fato; que não viu quando Erivan saiu da calçada; 
que quando viu Erivan, ele já estava chupando a cana; que não viu nenhuma faca na mão de Erivan, só 
viu que a cana já estava descascada; que, no mesmo dia em que viu Erivan chupando cana, foi direto 
para casa e soube pelo pessoal que ele tinha dado um golpe de faca na vítima; que conhece Erivan desde 
pequeno, pois já trabalhou com ele na olaria; que conhecia Roque (a vítima), mas não tinha muita 
intimidade com ele. (Depoimento, em plenário, de José Carlos da Silva Oliveira, em mídia à fl . 205)

Assim, verifi ca-se que o testemunho em foco cingiu-se a confi rmar aspecto secundário e marginal 
da tese defensiva, já apontado no interrogatório prestado pelo Réu na fase sumariante (fl . 54) – a 
saber, o fato de que "chupava cana" na data da conduta delitiva –, sem maiores esclarecimentos, 
porém, no tocante ao porte de uma arma branca pelo Acusado, circunstância que, repita-se, não foi 
corroborada e muito menos justifi cada pelo depoente José Carlos, a tornar questionável o relevo de 
sua narrativa na formação do veredicto.

Ora, se por um lado a existência de explicação razoável para o fato de Réu portar uma faca 
quando da ação criminosa poderia até mesmo respaldar, em certa medida, a alegação de legítima 
defesa, ao colocar sob dúvida eventual premeditação do delito, cuida-se de aspecto que pouco ou nada 
contribui para o acolhimento da tese desclassifi catória que fi ndou por prevalecer entre os Jurados, 
sobretudo porque, independentemente da fi nalidade atribuída ao artefato, o Acusado dele se utilizou 
para golpear o abdômen da vítima.

Ademais, observa-se que, ao requerer a inquirição do depoente José Carlos (fl . 163), ocupou-
-se o Patrono do Acusado em indicar, de modo expresso, o provável conteúdo do seu testemunho, 
afi rmando tratar-se de indivíduo que "viu o Réu próximo à sua casa 'chupando cana' na calçada de 
uma casa, próxima à casa da vítima", cautela que se afi gura incompatível com o alegado intuito de 
surpreender o Órgão Ministerial em plenário, ao tempo em que afasta a percepção de eventual má 
fé no arrolamento tardio de tal indivíduo.

Frisa-se, ainda, que, ao admitir a oitiva do depoente José Carlos, ponderou o Juiz-Presidente 
que o fazia em respeito ao princípio da ampla defesa, bem como "pelo fato de o defensor haver 
pedido a oitiva da nova testemunha no prazo de 5 (cinco) dias", registrando ter ela comparecido 
"independente [sic] de intimação", além de ressaltar a possibilidade de "ser arguida por ambas as 
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partes nesse Tribunal do Júri" – o que, inclusive, veio efetivamente a ocorrer –, tudo o quanto se 
acha consignado na ata de fl s. 197/199.

De mais a mais, conquanto o momento oportuno para a indicação das provas a produzir em 
plenário repouse no quinquídio previsto no já citado art. 422 do Código de Processo Penal, não há, 
a rigor, óbice intransponível ao excepcional deferimento da evidência cuja produção foi requerida a 
destempo, postulação que, nesse caso, deve ser submetida ao prudente crivo do Juiz-Presidente, ao 
qual incumbe, em última análise, aquilatar a pertinência e relevância do elemento probatório para 
a completa elucidação dos fatos.

Confi ram-se, a título ilustrativo, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se 
admitiu a colheita de provas requeridas em caráter extemporâneo – inclusive a substituição de 
testemunhas a serem ouvidas em plenário –, tratando-se de arestos inteiramente aplicáveis, mutatis 
mutandis, à hipótese dos autos:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. REQUERIMENTO DE DILI-
GÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DO LIBELO. DEFE-
RIMENTO PELA JUÍZA PRESIDENTE DA SESSÃO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
SENTENÇA E ADIAMENTO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na redação anterior do § 2º do art. 417 do Código de Processo Pe-
nal, o momento oportuno para o Ministério Público apresentar o rol de testemunhas que devam depor 
em plenário, juntar documentos e requerer diligências era o do oferecimento do libelo. 2. No entanto, 
o Juiz Presidente do Tribunal do Júri pode ordenar, de ofício, ou a requerimento das partes ou de qual-
quer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidades ou suprir falta que prejudique o esclarecimento 
da verdade, nos termos do art. 497, inciso XI, do Código de Processo Penal (antiga redação). 3. Assim, 
cabe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri apreciar, ao seu prudente arbítrio, os pedidos de diligências 
eventualmente formulados, fundamentando devidamente a rejeição ou o acolhimento do pleito, como 
verifi cado na hipótese dos autos. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido para cassar o 
acórdão recorrido e restabelecer o decisum de primeiro grau. (STJ, 5.ª Turma, REsp 1.357.293/MG, 
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.04.2014, DJe 14.04.2014) (grifos acrescidos)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE 
CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. (1) IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECUR-
SAL. IMPROPRIEDADE. (2) MANDAMUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA 
DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. (3) 
TESTEMUNHA. SUBSTITUIÇÃO EM PLENÁRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (4) OR-
DEM NÃO CONHECIDA. 1. [...]. 2. [...]. 3. É assente na jurisprudência desta Corte a possibilidade 
de substituição de testemunha no curso da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, desde de que 
o juiz presidente assim o entenda à luz do fi ltro de pertinência/relevância da prova. 4. Ordem não co-
nhecida. (STJ, 6.ª Turma, HC 308.233/PR, Rel. Min. Maria   ereza de Assis Moura, j. 04.12.2014, 
DJe 17.12.2014) (grifos acrescidos)

Em específi ca apreciação quanto ao intempestivo arrolamento de testemunhas para depor em 
plenário, assim se pronunciou, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a eminente Min. Maria 
  ereza de Assis Moura (Ag no REsp 985.425/PR), afastando a ocorrência de nulidade, notadamente, 
pela ausência de respectivo gravame:

Com efeito, no que tange a alegada violação aos artigos 422 e 479, ambos do Código de Processo 
Penal, ao fundamento de que há nulidade na sessão do Tribunal do Júri, pois foi permitida a oitiva de 
testemunha não arrolada tempestivamente, observa-se que a matéria debatida pelo recorrente encon-
tra-se pacifi cada nesta Corte nos termos do que decidido pelo Tribunal de origem.
[...]
"Da análise do caso, a defesa não demonstrou o dano sofrido na substituição de uma testemunha pela 
outra. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo, uma vez que a defesa teve a oportunidade de 
questionar a testemunha, alem de Rubens Recalti, delegado de polícia, não ter trazido nenhum fato 
novo, eis que relatou, do que se lembrava, as investigações desenvolvidas pela equipe policial e a prisão 
do réu, fatos dos quais o defensor teve acesso quando da análise do processo.
[...]

Vale ressaltar que o magistrado poderia, inclusive, determinar a oitiva de Rubens Recalti como teste-
munha do juízo, a fi m de proporcionar a efetivação do princípio da busca da verdade real (art. 209, 
CPP).
[...]

Dessa forma, observa-se que, nos termos do assentado no decisum agravado, o recorrente não 
logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo sofrido, nos termos do exigido pelo artigo 563 do 
Código de Processo Penal.

À luz do exposto, não há como proceder à invalidação da sessão de julgamento, seja porque 
excepcionalmente admitida, a critério do Juiz-Presidente, a produção de prova requerida a destempo 
– mostrando-se até mesmo possível a oitiva do depoente arrolado de forma tardia na qualidade de 
testemunha do Juízo –, seja por não ter sido demonstrado concreto prejuízo advindo da inquirição 
impugnada pelo Parquet, cujo conteúdo, além de não trazer a lume fatos novos, pouco reforça a tese 
acolhida pela Corte Popular.

Destarte, em que pese a mitigação da regra prevista no art. 422 do Código de Processo Penal, 
cuida-se da inteligência, na espécie, do comando prescrito no art. 563 do mesmo diploma, a dispor 
que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa". Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade sob exame, passando-se, de logo, à 
análise da alegação recursal de manifesta contrariedade do veredicto popular ao acervo probatório.

II-B. Da contrariedade à prova dos autos
Ingressando no cerne meritório da demanda, afi rma o Parquet que o veredicto emanado do 

Corpo de Jurados guarda total contrariedade com o acervo probatório reunido nos autos, uma vez que 
a conduta perpetrada pelo Acusado, consistente na aplicação de um golpe de faca contra o abdômen 
da vítima, encerra, segundo o Apelante, evidente animus necandi, percepção reforçada pelo fato de 
a citada ação criminosa decorrer do descumprimento de prévio acordo entre o Réu e o ofendido.

Pois bem, como é cediço, somente se mostra possível a cassação do veredicto popular, com 
a submissão do Acusado a novo julgamento, quando “for a decisão dos jurados manifestamente 
contrária à prova dos autos”, nos exatos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
Cuida-se, aqui, de corolário legal do princípio constitucional da soberania dos veredictos, apenas 
excepcionada nos casos em que a conclusão alcançada pelos jurados não encontrar qualquer respaldo 
na evidência coligida.

Disso decorre que, apegando-se os juízes leigos a determinada tese – acusatória ou defensiva 
–, e existindo conjunto probatório razoável a amparar o seu reconhecimento, inexiste espaço para a 
revisão pelas instâncias superiores. Entretanto, não é esse o panorama delineado à espécie, verifi can-
do-se que o Corpo de Jurados, ao afastar a presença de dolo homicida na conduta do Réu (quesitos 
à fl . 184), ignorou, por completo, a magnitude da agressão por ele infl igida e a dinâmica dos eventos 
que a cercaram.

A propósito, extrai-se das declarações judiciais de Clotildes Mesquita (fl s. 60/61), companheira 
do ofendido Roque e testemunha presencial do delito, que:

[...] o acusado estava com raiva da vítima em razão do não cumprimento de um acordo que envolvia a 
troca de um gravador pertencente ao acusado por alguns blocos que lhe seriam entregues pela vítima. 
Tal fato inclusive já teria resultado em discussão entre eles. No dia dos fatos a vítima procurou o acu-
sado informando que na segunda-feira ele iria entregar os blocos ao acusado indagando onde deveria 
entregá-los. O acusado não respondeu à pergunta da vítima. Mais tarde nós estávamos sentados na 
frente de casa quando o acusado se aproximou e pediu ao meu fi lho um copo de água. Foi lhe servido 
a água e ele sem dizer outra coisa pediu outro copo. Quando meu fi lho lhe trazia o segundo copo, o 
acusado, sem nada dizer, desferiu uma facada no lado direito do tronco da vítima. Volto a afi rmar que 
ele nada disse e também não sei dizer de onde sacou a arma. A vítima não estava armada, não fez ne-
nhum gesto agressivo contra o acusado. Estávamos todos sentados no chão, junto à calçada. O ato do 
acusado foi surpresa, pois ninguém esperava uma ação daquela [...]. (Declarações, na fase sumariante, 
de Clotildes Mesquita, às fl s. 60/61)
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Assim, emerge da oitiva em tela que o Acusado nutria animosidade em relação à vítima pelo 
fato de não ter esta adimplido a obrigação de fornecer àquele determinado número de tijolos, 
desentendimento que, inclusive, já havia ensejado uma discussão entre ambos. Nesse contexto é 
que, desconsiderando a aparente e tardia tentativa do ofendido em saldar o débito – manifestada no 
próprio dia do delito –, dirigiu-se o Réu à residência da vítima e, valendo-se de uma arma branca, 
desferiu-lhe, de modo inesperado, o golpe fatal.

No mesmo sentido apontam as declarações judiciais de Jailzo Mesquita de Moraes (fl . 63) – 
enteado do ofendido e também presente à prática criminosa –, o qual relatou, na fase instrutória, 
que "não houve qualquer tipo de discussão entre Roque e Erivan naquela oportunidade", mas 
"anteriormente houve uma discussão entre os dois, pois Roque teria que entregar a Erivan alguns 
blocos, porém não o fez, sendo esse o motivo da raiva de Erivan para com Roque", afi rmando o Réu 
que "era melhor para Roque lhe pagar os blocos".

Em realidade, constata-se que o próprio Acusado, em seu interrogatório judicial (fl s. 53/54), 
já fornecera um panorama bastante claro da contenda que deu vazão à ação delitiva. Com efeito, 
asseverou o Réu que a vítima lhe devia "800 blocos de cerâmica", os quais utilizaria na construção 
de sua residência, todavia, "passaram-se 3 meses e ele nada de cumprir o acordado", e, um mês antes 
do crime, ao exigir o cumprimento do pacto, teria recebido ataques verbais e ameaças por parte do 
ofendido, então munido de um facão.

Aduziu o Acusado que, em ocasião posterior, foi alvo de gracejos proferidos pela vítima na 
presença de terceiros e igualmente relacionados à cobrança do débito, sendo que, alegadamente 
imbuído do desiderato de mais uma vez cobrar o adimplemento da obrigação, dirigiu-se à residência 
do ofendido já munido de uma faca, sentiu-se por ele ameaçado – embora não aponte qualquer 
justifi cativa concreta para tanto – e utilizou o mencionado artefato para agredi-lo, golpeando a vítima 
enquanto esta ainda se encontrava sentada.

Com respeito ao golpe fatal, tem-se que, apesar de único, quedou desferido de modo preciso e 
efi caz, alvejando o ofendido de forma particularmente intensa e em região bastante vulnerável. De 
fato, emerge destes fólios que o Acusado valeu-se de "uma faca tipo peixeira", com 15cm de lâmina 
(fl . 20), para infl igir um "ferimento pérfuro-cortante medindo 4cm de extensão no fl anco abdominal 
direito" da vítima, causando-lhe a "perfuração de alças intestinais" e seu óbito por "falência múltipla 
de órgãos" (laudo cadavérico às fl s. 27/28).

Mais do que isso, exsurge dos autos que o Réu, após desferir o mencionado golpe, deixou a 
faca cravada no abdômen do ofendido, o qual, embora prontamente socorrido – suportando incisão 
cirúrgica com nada menos que 25cm de extensão (fl . 28) –, não sobreviveu à gravidade do ferimento, 
aspectos que podem ser extraídos das declarações de Clotildes Mesquita no inquérito (fl s. 09/10) e 
do relato, em plenário, de Amado Mesquita de Moraes (mídia à fl . 205), enteado da vítima e teste-
munha presencial do episódio criminoso.

Assim, constata-se que a agressão não restou direcionada a alguma das áreas de menor letalidade 
do corpo humano (como braços e pernas), tampouco se limitando à realização de corte de pequena 
profundidade; ao revés, depreende-se do feito que o Acusado, de forma deliberada, introduziu uma 
faca de razoável dimensão em região conhecida por abrigar diversos órgãos vitais, a ponto de abando-
nar tal artefato preso à vítima, conduta que, sem dúvida alguma, importava acentuada possibilidade 
de ocasionar o seu óbito.

Em outras palavras, conclui-se que a potencialidade ofensiva do instrumento empregado, a sede 
topográfi ca da lesão, sua magnitude e o próprio modus operandi adotado na prática do delito, longe 
de indicarem mera intenção de lesionar, demonstram, no mínimo, a assunção do risco de produção 
do resultado morte, elemento subjetivo cuja identifi cação acha-se reforçada pela profunda animo-
sidade do Réu para com o ofendido, tendo desferido o golpe fatal contra vítima sentada à calçada e 
sem sequer dirigir-lhe a palavra.

Diante de tal panorama, entende-se que o Corpo de Jurados, ao responder negativamente 
quando indagado se o Réu "quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima", decidiu de 
maneira completamente divorciada do conjunto probatório reunido nos autos, cujo teor revela, pelo 
contrário, ter o Acusado agido com autêntico animus necandi, ainda que, no mínimo, sob a forma do 
dolo eventual, de sorte que a desclassifi cação da conduta para a fi gura preterdolosa da lesão corporal 
seguida de morte não se sustenta à espécie.

Confi ram-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados, proferidos à vista de situações concretas 
bastante similares ao caso dos autos, nas quais a opção da Corte Popular pela tese desclassifi catória, 
em manifesta contrariedade à evidência coletada, cedeu espaço à necessária submissão do Réu a novo 
julgamento plenário, por expresso permissivo legal:

Apelação Criminal CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES, NA FORMA TENTADA. VEREDIC-
TO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NEGOU TER A ACUSADA PRATICADO CRIME DO-
LOSO CONTRA A VIDA, DESCLASSIFICANDO A INFRAÇÃO PENAL PARA O CRIME DE 
LESÃO CORPORAL. APELO MINISTERIAL FUNDADO NA LETRA "D" DO PERMISSIVO 
RECURSAL. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMEN-
TE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. De 
acordo com a prova dos autos, a ré, livre e conscientemente, com vontade de matar, agrediu a vítima, 
desferindo-lhe golpes com uma faca tipo "peixeira", atingindo-a na coxa e no abdome, não tendo o ho-
micídio se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi contida pelo namorado da 
ofendida. 2. Diante dessa realidade, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos 
jurados que, negando a prática de crime doloso contra a vida, desclassifi cou a infração penal, impon-
do-se, pois, a anulação do julgamento, a fi m de que a acusada seja submetida a novo júri. 3. Recurso 
provido. (TJRJ, 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0001525-33.2002.8.19.0037, Rel. Des. José Augusto de 
Araújo Neto, j. 30.10.2012, DJ 25.10.2013) (grifos acrescidos)
JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E SURPRESA 
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS GRAVES – DECISÃO MANIFESTA-
MENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NULIDADE DO JULGAMENTO – RE-
CURSO MINISTERIAL PROVIDO. É nulo o julgamento pelo Tribunal do Júri, se a declassifi cação 
realizada pelo Conselho de Sentença, de tentativa de homicídio para lesões corporais graves, é mani-
festamente divorciada do conjunto probatório que indica ter o acusado agido com animus necandi, ao 
desferir uma facada direcionada ao coração da vítima, órgão que chegou a ser atingido, e só não consu-
mou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, já que o ofendido sobreviveu, não obstante 
haja sofrido choque hipovolêmico e paradas cárdio-respiratórias. (TJSC, 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 
2003.030575-0, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.03.2004) (grifos acrescidos)
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualifi cado tentado. Sentença desclassifi catória. 
Inconformismo ministerial. Preliminares de nulidade. Documentos apresentados em plenário em ino-
bservância ao art. 479, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Peças de outro processo e lições 
doutrinárias que não dizem respeito aos fatos em análise. Mérito. Pleito de anulação do julgamento. 
Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Opção do Conselho de 
Sentença exercida em frontal incompatibilidade com os elementos de convicção coligidos. Veredicto 
que resultou equivocado, não espelhando a melhor Justiça. Age com dolo eventual o agente que golpeia 
com faca a vítima em região nobre de seu corpo – Animus necandi patente. Julgamento que deve ser 
anulado, submetendo-se o acusado a novo júri. Preliminares rejeitadas e recurso provido. (TJSP, 8.ª 
Câm. de Dir. Crim., Ap. Crim. 0007844-31.2007.8.26.0624, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.04.2013, 
DJ 30.04.2013) (grifos acrescidos)

Vale conferir, ainda, precedente emanado deste Tribunal de Justiça, que, muito embora voltado 
à manutenção de veredicto condenatório, bem assentou a identifi cação do dolo homicida no des-
ferimento de um golpe de arma branca em área vital do ofendido – como reconhecido na hipótese 
vertente –, nos termos da respectiva ementa:

Apelação Criminal CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO 
PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP. 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECISÃO DOS JURADOS MANI-
FESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INTENÇÃO DE MATAR DEMONS-
TRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ÚNICO GOLPE DE FACA 
APLICADO EM REGIÃO LETAL CAUSANDO PERFURAÇÃO NO PULMÃO DA VÍTIMA. 
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CONFIGURAÇÃO DO DOLO DIRETO, OU, NO MÍNIMO, DOLO EVENTUAL. CORPO 
DE JURADOS ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. SENTEN-
ÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Trata-se da interposição de recurso de Apelação Crimi-
nal pelo réu Lindomar Carlos da Silva por força de irresignação com o teor de sentença condenatória 
proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Jeremoabo, que o condenou à pena 
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto 
no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c o 
art. 14, inc. II (tentativa), ambos do Código Penal. 2. As razões recursais basearam-se na alegação de 
que as provas carreadas aos autos demonstraram que o apelante não tinha a intenção de ceifar a vida 
da vítima, tendo, portanto, a decisão dos jurados sido proferida ao arrepio do conjunto probatório 
produzido, o que implicaria em sua consequente anulação. A defesa aduziu, ainda, que mesmo na 
eventualidade da existência do animus necandi restaria caracterizada a desistência voluntária, haja 
vista que o acusado voluntariamente deixou de prosseguir no seu intento ao não aplicar outros golpes 
de faca na vítima, embora nada o impedisse de fazê-lo. 3. A quaestio iuris trazida no apelo defensivo 
limita-se a aferição da existência ou não do animus necandi por parte do acusado ao desferir um 
golpe de faca na vítima José Evaldo Carvalho dos Santos. 4. A defesa apresenta como única prova da 
ausência do dolo as declarações prestadas pelo próprio acusado na fase indiciária e em Juízo, nas quais 
relata que não tinha intenção de matar a vítima. 5. Embora seja o dolo o elemento subjetivo do tipo, 
conclui-se pelo modus operandi utilizado para a execução da infração penal, apuradas por meio das 
declarações do ofendido e dos depoimentos das testemunhas, que o apelante desferiu o golpe de arma 
branca, de modo voluntário e consciente, com o intuito de ceifar a vida da vítima, ou, no mínimo, agiu 
com dolo eventual, pois, ao dar início ao evento criminoso, assumiu o risco de produzir o resultado 
morte, anuindo com a real possibilidade de sua consumação, que apenas não se deu por circunstâncias 
alheias à sua vontade. 6. A simples alegação de que o acusado aplicou apenas uma facada mostra-se, 
por si só, insufi ciente e inidônea para afastar a intenção de matar do apelante, pois, conforme se afere 
dos laudos periciais de fl s. 17, 22 e 45/47, constata-se que o único golpe foi desferido com uma faca, 
tipo peixeira, medindo 29,5 cm (vinte e nove centímetros e meio), atingindo a vítima pelas costas e em 
região sabidamente letal, ocasionando a perfuração do seu pulmão direito, tendo, por esta razão, sido 
submetido a procedimento cirúrgico para obter a sua recuperação. 7. Verifi ca-se, portanto, que a tese 
defensiva não prospera, haja vista que o único golpe aplicado possuía plena aptidão para produzir o 
resultado típico, qual seja, a morte da vítima, especialmente pelo local e gravidade do ferimento pro-
vocado, tendo o agente desencadeado sua ação com total consciência das possíveis consequências. 8. 
No que tange à tese de desistência voluntária suscitada pela defesa, melhor sorte não lhe assiste, pois as 
provas acostadas aos autos demonstram que o agente não desistiu de prosseguir na execução do crime 
por vontade própria, mas sim evadiu-se do local, após o término dos atos executórios, por ter sido per-
seguido pelas pessoas que se encontravam próximas. 9. Restou, portanto, sobejamente demonstrado 
que o apelante agiu com a intenção de matar a vítima José Evaldo Carvalho dos Santos, tendo o Corpo 
de Jurados acolhido uma das plausíveis teses apresentadas em plenário, qual seja, a sustentada pelo 
Órgão Ministerial, por ter sido a mais convincente e a que melhor se harmonizou com o conjunto 
probatório carreado aos autos, inviabilizando, assim, a pretensão recursal de anulação do julgamento 
com base no fundamento contido no art. 593, inc. III, “d”, do CPP. 10. Ante o exposto, CONHEÇO 
do Recurso de Apelação Criminal interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, 
por conseguinte, a decisão emanada do Conselho de Sentença, exteriorizada pela sentença proferida 
pelo juiz Presidente do Tribunal do Júri no sentido de condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos e 
03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, 
incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. (TJBA, 2.ª Câm. Crim. – 2.ª Turma, Ap. 
Crim. 0000687-41.2011.8.05.0142, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, j. 19.04.2012, DJ 17.11.2012) 
(grifos acrescidos)

Destarte, impõe-se, na espécie, a cassação do veredicto popular, por manifesta contrariedade à 
evidência reunida nestes fólios, conforme preceitua o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de 
Processo Penal, com a consequente submissão do Réu Erivan Santana da Hora a novo julgamento 
em plenário, observados os termos da pronúncia.

Ante todo o exposto, CONHECE-SE do presente Recurso de Apelação Criminal e SE LHE 
DÁ PARCIAL PROVIMENTO, para, rejeitada a preliminar de nulidade, cassar o veredicto profe-
rido pelo Tribunal do Júri, porquanto manifestamente contrário à prova dos autos, e determinar a 
submissão do Acusado a novo julgamento popular.

TJBA – Apelação Criminal nº 0512164-97.2015.8.05.0001, Segunda Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Desa. Nágila Maria Sales Brito, julgado em 19/04/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA. AB-
SOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FARTAS PROVAS ATESTANDO A AU-
TORIA E A MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA 
PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS. POSSIBILIDA-
DE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DE 
UM DOS ACUSADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RE-
CURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas do 
crime de latrocínio, por meio das fi lmagens das câmeras de segurança, dos depoi-
mentos das testemunhas e demais provas, não há que se falar em absolvição.
II – Encontrando-se a pena-base dosada no mínimo legal e ausentes atenuantes e 
causas de diminuição, a pena deve ser mantida.
III – Em sendo a pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade, deve 
ela ser reduzida ao mínimo legal.
IV – Havendo provas concretas da participação dos Acusados na empreitada crimi-
nosa, a condenação é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0512164-97.2015.8.05.0001, da 
Comarca de SALVADOR, sendo Apelantes LEANDRO DE JESUS LEITE e o MINISTÉRIO 
PÚBLICO e Apelados MARLON SOARES FREITAS e HUGO ADRIANO SANTANA DE 
AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER 
E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO DE 
JESUS LEITE e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo MINISTÉ-
RIO PÚBLICO, na forma do Relatório e do Voto constante dos autos, que fi cam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Acusado LEANDRO DE JESUS 
LEITE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo em vista suas irresignações com o conteúdo da 
sentença de fl s. 760/770 dos autos digitais, proferida pelo Juiz de Direito da 16ª Vara Criminal da 
Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério 
Público, para o fi m de condenar o Acusado Leandro de Jesus Leite ao cumprimento das penas do 
art. 157, § 3º, do CP, e absolver Hugo Adriano Amorim e Marlon Soares Freitas.

O primeiro recurso fora interposto pelo Acusado Leandro de Jesus Leite, que, em suas razões 
recursais, pleiteou a sua absolvição, sob a alegação de que inexistem nos autos provas da sua autoria, 
devendo ser aplicado o princípio da presunção de inocência; alegou inobservância do princípio da 
isonomia processual. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com observância 
da existência de circunstâncias atenuantes/agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento 
da pena, além da primariedade e bons antecedentes em favor do Réu. Por fi m, pleiteou a anulação 
da pena de multa, considerando que, preso há 2 (dois) anos, não pode trabalhar para arcar como 
pagamento da referida penalidade (fl s. 800/807 dos autos digitais).

165164



REVISTA BAHIA FORENSE

166 167

REVISTA BAHIA FORENSE

A segunda Apelação Criminal fora interposta pelo Ministério Público, pleiteando a reforma 
da sentença de primeiro grau para condenar os Acusados Marlon Soares Freitas e Hugo Adriano 
Santana de Amorim pela prática do crime de latrocínio, tipifi cado no art. 157, § 3º, do CP, consi-
derando que a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas nos autos (fl s. 833/850 
dos autos digitais).

Em contrarrazões, o Parquet requereu a manutenção da sentença que condenou Leandro de 
Jesus Leite e o consequente desprovimento do recurso (fl s. 814/832 dos autos digitais).

O apelado Hugo Adriano Santana de Amorim, por meio das contrarrazões de fl s. 875/886, 
alega a inexistência de provas de autoria em relação a ele, capazes de embasar a reforma da sentença; 
enquanto o apelado Marlon Soares Freitas, às fl s. 856/874, requerendo a manutenção da sentença 
de absolvição, afi rma a impossibilidade de utilização das peças de informação produzidas em pro-
cedimento inquisitorial para condenar o Acusado; a existência do depoimento de testemunhas nos 
autos informando que, na data do crime, o Apelado estava na localidade de Mata de São João e que 
o laudo existente nos autos não é conclusivo.

Abriu-se vista à Procuradoria de Justiça, que, por meio do Parecer nº 12.903/2017 da lavra da 
Procuradora Maria Augusta Cidreira Reis, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do 
recurso manejado por Leandro de Jesus Leite e pelo provimento do recurso do Ministério Público 
(fl s. 15/23 dos autos físicos).

Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DA Apelação Criminal DO ACUSADO LEANDRO DE 
JESUS LEITE DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

Do exame dos fólios, verifi ca-se que a defesa de LEANDRO DE JESUS LEITE foi realizada 
por advogado, cuja intimação deve ser efetuada por meio do Diário de Justiça.

Dessa forma, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 20/12/2016, 
considerando-se publicada em 21/12/2016 (fl s. 775/776), e o Acusado foi pessoalmente intimado 
em 08/03/2017 (fl . 810).

O Recurso fora interposto em 23 de fevereiro de 2017.
Levando em consideração que o prazo para interposição do Recurso de Apelação, segundo 

preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 5 (cinco) dias, a contar da intimação do 
Patrono ou do Acusado, verifi ca-se a tempestividade da Apelação.

Ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais exigidos na hipótese vertente, impõe-se 
o conhecimento do ato processual.

2. RECURSO DE Apelação Criminal DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESSUPOSTOS 
RECURSAIS CONFIGURADOS. CONHECIMENTO DO RECURSO.

Conforme consulta ao sistema e-Saj, o Ministério Público foi intimado em 20/02/2017 (fl . 
798 dos autos digitais), tendo interposto o Recurso de Apelação Criminal no mesmo dia (fl . 797 
daqueles autos), restando, portanto, assentada a sua tempestividade.

Ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais exigidos na hipótese vertente, impõe-se 
o conhecimento do Recurso interposto pelo Parquet.

3. DA Apelação Criminal DE LEANDRO DE JESUS LEITE

3.1 ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E INOBSERVÂNCIA 
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Infere-se da exordial acusatória que, no dia 1 de fevereiro de 2015, por volta das 21 horas, a 
vítima fatal encontrava-se no interior do seu veículo Fiat Uno Whay, cor branca, placa policial OUL 
3220, na rua Visconde de Itaboray, no Bairro de Amaralina, nesta Capital, localidade na qual iria bus-
car o seu marido, quando foi surpreendida pelos Acusados, que já estavam seguindo-a no veículo Ford 
Fiesta GL Class, cor cinza, placa policial JOI 7388, com o objetivo de subtrair o veículo da vítima.

Dando continuidade à narrativa do delito, o Ministério Público afi rma que, tendo a vítima 
parado o seu veículo em frente ao Restaurante Rei da Carne do Sol, naquele mesmo bairro, o Acusado 
Marlon Soares Freitas teria descido do veículo, na posse de uma arma de fogo, com o corréu Hugo 
Adriano Santana de Amorim e, juntos, determinaram que esta entregasse o seu veículo, no que não 
foram obedecidos. Tendo a vítima empreendido fuga, Marlon defl agrou um tiro em direção a esta, 
que, acelerando o veículo, conseguiu se desvencilhar e retornar para a avenida Amaralina.

Em uma segunda investida sobre a vítima, após esta dar a volta no quarteirão, os Acusados, 
utilizando do mesmo modus operandi, abordaram-na, forçando a porta do veículo e exigindo o carro, 
momento no qual esta, em mais uma tentativa de fuga, colocou a marcha ré e foi atingida por um 
tiro fatal defl agrado, novamente, por Marlon. Após, o carro da vítima colidiu contra o prédio da 
Igreja Fonte da Vida e os Acusados evadiram-se do local do fato.

O esposo da vítima, que se encontrava próximo ao local do crime, prestou-lhe socorro, enca-
minhando-a para o Hospital Geral do Estado, onde esta veio a óbito, conforme guia para exame 
médico legal de nº 33.

O latrocínio, descrito no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, confi gura crime 
contra o patrimônio, qualifi cado pelo resultado morte, em que o agente, com o objetivo de subtrair 
bens de alguma vítima, utiliza o homicídio como crime meio para a persecução do seu fi m.

No caso em comento, fi cou atestado, por meio do arcabouço probatório colacionado aos autos, 
que o dolo dos Acusados era roubar a ofendida e dividir o bem que seria subtraído, porém, como 
os Apelados estavam armados, assumiram, com o outro comparsa, o risco de acarretar o resultado 
morte se algo saísse do controle. E outro não foi o ocorrido.

A materialidade do crime restou inconteste com o Laudo de exame cadavérico de fl s. 694/696, 
que atestou como causa do falecimento da vítima uma “anemia aguda secundária a hemotórax à 
esquerda secundário a transfi xação de vísceras torácicas por projéteis de arma de fogo”, bem como 
pela certidão nº 4002015000232, do Departamento de Homicídios da Secretaria de Segurança 
Pública e pelo Registro de Comunicação do Posto Policial do HGE (fl . 151).

No que se refere à autoria, as provas colhidas ao longo da instrução processual embasam sufi -
cientemente a condenação do Apelante Leandro, como a seguir será demonstrado.

As câmeras de segurança da Agência dos Correios – ECT – Amaralina, do Multicentro de Saúde 
Amaralina, do Edifício Residencial Metrópole, do Restaurante Rei da Carne do Sol, da Faculdade 
Baiana de Direito e da Guarda Municipal gravaram os principais momentos do crime, registrando 
os Acusados abordando e perseguindo o carro da vítima, enquanto esta tentava se desvencilhar, até 
o momento em que um dos disparos efetuados pelo apelado Marlon atingiu-a fatalmente.

Tais fi lmagens deixaram inconteste a ação delituosa, demonstrando não só a trajetória percor-
rida para que o crime fosse perpetrado, como também a unidade de desígnios entre os envolvidos, 
fi cando clara a função de cada Acusado.

Convém destacar que, conforme se depreende do relatório de análise das câmeras de vigilância 
(fl s. 77/87), confeccionado pela 28ª delegacia Territorial – Nordeste de Amaralina, os acusados 
desembarcaram do veículo Ford Fiesta, guiado pelo apelante Leandro, para abordar a vítima e contra 
ela desferir disparos de arma de fogo, como descrito pela delegada de Polícia após análise das imagens, 
nos trechos a seguir transcritos:

“Suspeito 1 atravessa a Rua Professor Oséas Santos correndo, retornando ao Veículo 1” (fl s. 81)
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E mais:
“Veículo 1 aproxima-se ao Veículo da vítima, enquanto isso, o veículo dois passa direto. Veículo 1 bloqueia 
a passagem do veículo da vítima. Suspeitos 1 e 2, saltam do veículo 1. (…) Suspeitos 1 e 2, retornam ao 
Veículo 1.”

Convém esclarecer que no item 4 do referido relatório, o Veículo 1 é descrito como sendo 
“Veículo Ford Fiesta, modelo Rocam, de cor escura”, ou seja, o mesmo que o Apelante Leandro em seu 
depoimento na Polícia e em seu Interrogatório na Justiça já confessou que estava dirigindo naquela 
fatídica noite, conforme a seguir será detalhado.

O Apelante Leandro de Jesus Leite, em seu interrogatório, afi rma que deu carona para Júnior, 
em um Ford Fiesta de sua propriedade, e que este lhe pediu para seguir um automóvel Fiat Uno 
prata, no qual estavam os 2 (dois) homens que efetuaram os dois disparos que vitimaram Maria 
Conceição Neves Soares, in verbis (fl s. 396/398 dos autos digitais):

“(...) que Junior, conhecido do interrogando pediu carona, que havia uma outra pessoa na companhia de 
Junior e havia uma pessoa no Fiat Uno, prata; que seguiram com destino ao Nordeste de Amaralina, que 
o Junior pediu para seguir o carro citado; que Junior pediu para o interrogando parar o carro, 
saíram dois rapazes do Fiat Uno, nesse momento ouviu o som de um disparo de arma de fogo; 
que Junior pediu que seguisse em frente; (…) o carro que seguia era um Fiat Uno, prata dirigido por 
Neidson; que na Rua da Faculdade São Camilo o carro de Neidson parou e dois 'caras' desceram 
seguindo no sentido do Fiat Uno branco da vítima e nesse momento o interrogando também 
parou seu veículo; que em seguida o interrogando ouviu dois disparos de arma de fogo (…); que 
na data do fato se deslocava do Rio Vermelho para o Nordeste de Amaralina num Ford Fiesta, 
cor marrom escura de sua propriedade (...)”.

Da análise do interrogatório do Apelante, em conjunto com os demais elementos de provas 
colhidos ao longo da instrução processual, é possível afi rmar a sua efetiva participação no delito de 
latrocínio referido, competindo-lhe, especifi camente, a condução do veículo utilizado no crime e a 
cobertura durante a abordagem da vítima, esta realizada pelos Apelados Marlon e Hugo.

Não bastassem tais elementos probatórios, o apelante Leandro confessou o crime e delatou os 
seus comparsas – Marlon e Hugo –, em seu interrogatório prestado na polícia, sendo a versão dada 
por ele convergente e esclarecedora acerca da função individual na empreitada criminosa, in verbis 
(fl s. 36/37 dos autos digitais):

“(...) por volta das 20.40 hs saíram em sentido Amaralina e estava com mais 03 pessoas que eram MAR-
LON, HUGO e outro de quem não recorda o nome, porque estava bêbado; Disse que MARLON veio 
sentado no banco da frente, HUGO veio sentado no banco atrás de MARLON e o outro sentado atrás; Disse 
que o veículo é do próprio interrogado, trata-se de um veículo Ford Fiesta marron claro mas não 
se recorda a placa porque não está mais em seu nome; Disse que então vieram pela av. Amaralina e quando 
passaram pelo correio entraram na rua em frente ao largo das baianas e no fi nal entraram na rua do rei da 
carne do sol; e que de repente MARLON mandou que o mesmo parasse o carro sendo que o mesmo 
desceu do veículo juntamente com HUGO; viu que os dois foram para cima de Uno Branco que 
tinha todo película bem escura, e porém ouviu algo parecendo um tiro e foi então que colocou a 
primeira no carro e saiu devagar os dois já entraram em seu carro. Que continuaram seguindo desti-
no e quando estavam na Visconde de Itaboray de repente viram o mesmo carro parado em cima de uma cal-
çada e foi quando eles falaram 'olha o carro aí' e mandaram parar; neste instante que emparelhou o carro 
co o Fiat Uno branco desceram do carro MARLON e HUGO fi cando no carro o interrogando e 
o terceiro que nem se recorda do nome mas sabe que o mesmo é da olaria; e que de repente ouviu 
outro disparo de arma de fogo, não sabe se foi MARLON ou HUGO; que o interrogado saiu com 
o carro e logo na sequência os dois entraram e já foram falando ARRASTA ARRASTA!!! E disseram assim 
'FRUSTOU TUDO', não da pra levar o carro (...)”.

Assim, observando o depoimento na Polícia e o interrogatório na justiça do Apelante, é possível 
atestar que, em ambos, o Apelante Leandro declara a sua presença na cena do crime, divergindo, 
apenas, quanto a sua posição: ora afi rmando que dirigia o veículo onde Marlon e Hugo entraram após 
efetuarem disparos, ora se colocando como piloto do veículo que apenas dava cobertura ao latrocínio. 
Neste sentido, as fi lmagens colhidas e analisadas, em conjunto, pelo Instituto de Criminalística, 

são capazes de dirimir qualquer dúvida porventura existente ao demonstrarem que os responsáveis 
pela abordagem e pelos disparos de arma de fogo que vitimaram Maria saíram e entraram no Ford 
Fiesta, durante o evento, veículo este, repita-se, que o Apelante confessou que estava guiando por 
ocasião do evento fatal.

Dessa forma, restou demonstrada a participação do Apelante na empreitada criminosa, con-
sistente na direção do veículo automotor que abordou a vítima, razão pela qual deixo de acolher o 
pleito absolutório formulado pela Defesa.

3.2 DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO LEANDRO DE JESUS LEITE
O Magistrado a quo, ao aplicar o modelo trifásico, fi xou a pena defi nitiva em 20 (vinte) anos 

de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
Na primeira fase, nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, o que conduziu à 

fi xação da pena-base no mínimo legal, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão, tornado defi nitiva, por 
não vislumbrar o Magistrado a quo circunstâncias atenuantes nem agravantes, bem como causas de 
aumento ou diminuição da pena-base.

O apelante requer, de forma genérica, “sejam atendidos os pleitos de aplicação de atenuantes e 
minorantes, assim como o redimensionamento da pena-base”, considerando “que o apelante é pri-
mário, trabalhava à época do ocorrido, possui bons antecedentes, se apresentou por livre e espontânea 
vontade na 28ª delegacia Territorial de Salvador/BA” (fl s. 800/807 dos autos digitais).

O pleito de redução da pena formulado pelo Apelante não encontra amparo na legislação 
pátria vigente, considerando que o Magistrado de Primeiro Grau, ao fi xar a pena-base, não valorou 
qualquer circunstância judicial como negativa, fato, inclusive que, já conduziu à fi xação desta em 
seu mínimo legalmente previsto (20 anos).

Nas segunda e terceira fases, mais uma vez não assiste razão ao Apelante, uma vez que não se 
encontram presentes atenuantes, nem causas de diminuição, razão pela qual torno defi nitiva a pena 
de 20 (vinte) anos de reclusão.

No tocante à pena pecuniária, assiste razão ao Apelante quando pleiteia a sua redução, isso 
porque a quantidade de dias-multa deve seguir o mesmo critério utilizado para a fi xação da pena 
privativa de liberdade, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Assim, a pena de multa deve 
ser reduzida para 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente à época do fato criminoso.

4. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

4.1 MÉRITO
O cerne da questão diz respeito à comprovação da autoria delitiva, no que se refere aos Acusados 

Marlon Soares Freitas e Hugo Adriano Santana de Amorim.
No particular, assiste razão ao Ministério Público quando afi rma que as provas colhidas nos 

autos dão conta de que os Acusados Marlon Soares Freitas, Hugo Adriano Santana de Amorim e 
Leandro de Jesus Leite teriam perpetrado a conduta a eles imputada na denúncia (art. 157, § 3°, c/c 
o art. 14, inciso I, do Código Penal).

As testemunhas Alessandro Gomes de Oliveira, Rafael Ferreira Machado da Silva e Jessé Alves 
Gonçalves reconheceram os Acusados MARLON SOARES FREITAS e HUGO ADRIANO SAN-
TANA DE AMORIM como autores do delito em questão, conforme se depreende dos Autos de 
Reconhecimento de fl s. 31, 32 e 126 dos autos digitais.

Ademais, em seus depoimentos colhidos em Juízo, as referidas testemunhas relatam, de forma 
semelhante, o ocorrido e confi rmam o reconhecimento dos Acusados como os autores do delito em 
comento (fl s. 265/266, 267/268 dos autos digitais), a saber:
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“ (…) reconhece os acusados Marlon e Hugo; que na data dos fatos estava em frente a Farmácia Santa-
na, quando presenciou a vítima parando na sinaleira na condução de um veículo branco, quando foi abor-
dada pelo acusado Marlon, o 'Branquinho', tendo o mesmo se dirigido ao veículo, tentando abrir a porta, 
encostando na maçaneta, mas a vítima conseguiu arrastar o automóvel; que em seguida o mesmo acusado se 
deslocou na direção de um outro automóvel, igual ao da vítima, mas de cor amarela, e também tentou abrir 
a porta, encostando na maçaneta, mas o condutor também conseguiu arrastar o automóvel; que a vítima 
então fez a volta no quarteirão, retornando a mesma sinaleira que novamente estava fechada e nesse mo-
mento o acusado Hugo foi quem à abordou, tendo a mesma conseguido novamente arrastar o carro, fazendo 
outra vez o trajeto de volta no quarteirão; que a vítima retornou a mesma sinaleira, parando novamente 
por conta do sinal, tendo o acusado Hugo novamente investido contra o automóvel, mas desta vez estava com 
uma arma de fogo na mão, chegando a bater no vidro do veículo, mas o mesmo não quebrou, tendo a vítima 
conseguido novamente arrastar o carro; que após isso não viu mais a vítima; (…) que os acusados Marlon 
e Hugo desceram de um carro que estava parado em frente a Churrascaria Rei da Carne do 
Sol, antes de abordarem a vítima Maria e o condutor do veículo amarelo, (..) que na Delegacia 
reconheceu fotografi camente os denunciados Marlon e Hugo; (…) que não tem nenhuma dúvida 
em relação ao reconhecimento pessoal dos acusados Marlon e Hugo, efetivado nesta audiência 
(...)” (Termo de Inquirição de Testemunha de Acusação Alessandro G. de Oliveira – fl s. 265/266).

“(...) só reconhece o acusado Marlon; que no dia 01/02/2015, por volta das 20:50 horas, o depoente 
foi colocar na garagem de sua residência o seu automóvel (…) quando visualizou o acusado Marlon descer 
de um automóvel Uno Mile de cor prata, dirigindo-se para o fundo do seu veículo; que visualizou através 
do espelho retrovisor, quando o denunciado Marlon se deslocou na direção da porta do motorista, tendo o 
depoente arrancado o veículo, mas o mesmo não imprimiu aceleração com celeridade, tendo o denunciado 
Marlon ainda conseguido abrir a porta do motorista e puxar uma arma apontando-a para o depoente; 
(…) que não tem nenhuma dúvida em relação ao reconhecimento pessoal do acusado Marlon feito nesta 
oportunidade; (…) que fez o reconhecimento fotográfi co do denunciado Marlon na Delegacia, 
reconhecendo como própria a assinatura aposta no termo de reconhecimento de fl . 31;(...) que no momento 
da abordagem fi xou o olhar no acusado por 10 segundos pois o viu descer do carro Uno Mile, passar pelo 
veículo do depoente, dando a volta do mesmo, se dirigindo a porta do motorista; que os detalhes que mais 
chamaram atenção do depoente para reconhecer o acusado Marlon foi a estatura e as feições do rosto, com 
mais ênfase para a região mediana, sombrancelhas (sic), olhos, nariz e malares; (…) o depoente fez o 
reconhecimento fotográfi co apenas de Marlon; que o reconhecimento do acusado Marlon feito 
nesta oportunidade é próximo de 100% de certeza (…); o depoente estava com os faróis ligados 
e pode ver bem a fi sionomia do denunciado Marlon (...)” (Termo de Inquirição de Testemunha de 
Acusação Rafael Ferreira Machado – fl s. 267/268).

No que se refere ao Apelado Hugo Adriano, convém, ainda, registrar que as multirreferidas ima-
gens coletadas pelas câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos localizados no entorno do 
evento conseguiram captar a imagem do indivíduo que abordou a vítima fatal, sendo possível afi rmar 
que este possui as mesmas características físicas do Apelado Hugo (fl s. 545/547 dos autos digitais).

A testemunha Carlos José Monteiro Valois, agente de investigação que participou das diligências 
investigativas relativas ao referido latrocínio, em seu depoimento, neste mesmo sentido, afi rma que 
(fl s. 269/270 dos autos digitais):

“(…) que a equipe de investigação coletou fi lmagens de estabelecimentos comerciais existente (sic) no entorno 
do local do crime; que o depoente viu algumas destas fi lmagens e visualizou o acusado Hugo descendo 
de um veículo cujo modelo, cor e marca não se recorda nesta oportunidade; que a imagem do 
acusado Hugo na visão do depoente não era tão nítida; (...)”

E mais, a testemunha Carlos José Monteiro Valois, agente de investigação, afi rmou, em juízo, que 
participou das diligências investigativas do referido latrocínio, e que a imagem do Acusado HUGO 
é nítida nas fi lmagens e que os comparsas, cujas imagens também foram captadas pelas câmeras, 
tem características físicas dos Acusados MARLON e LEANDRO, conforme a seguir transcrito:

“(…) que a equipe de investigação coletou fi lmagens de estabelecimentos comerciais existentes no entorno do 
local do crime; que o depoente viu alguma destas fi lmagens e visualizou o acusado Hugo descendo de um ve-
ículo cujo modelo, cor e marca não se recorda nesta oportunidade; que a imagem do acusado Hugo na visão 
do depoente era bem nítida; que a imagem dos acusados Marlon e Leandro na visão do depoente não era 
tão nítida, mas os outros indivíduos captados pelas câmeras tinham características físicas dos denunciados 
Marlon e Leandro, (...)”

Assim, as peças colhidas no procedimento inquisitorial, analisadas em conjunto com os depoi-
mentos colhidos em juízo, bem como o exame do laudo pericial conduzem à efetiva demonstração da 
autoria, em relação aos apelados MARLON SOARES FREITAS e HUGO ADRIANO SANTANA 
DE AMORIM.

4.1.1 DO ÁLIBI ALEGADO PELO ACUSADO MARLON SOARES FREITAS
O Acusado Marlon, em suas contrarrazões, afi rma que estava em local diverso do fato delituoso, 

em companhia das testemunhas Jeferson, Tiago, Jomaria e Irene, mais especifi camente na Lavagem 
do Senhor do Bonfi m, em Mata de São João, argumentando a existência de fotografi as em celular 
de sua propriedade que confi rmam o quanto alegado, pugnando ao fi nal pelo improvimento do 
recurso de Apelação Criminal manejado pelo Ministério Público (fl s. 856/874 dos autos digitais).

Da análise dos termos de inquirição das testemunhas de defesa do Acusado Marlon Soares 
Freitas, quais sejam Jeferson Francisco dos Santos (fl s. 381/382), Tiago Francisco dos Santos (fl s. 
383/384) e Jomaria Francisco dos Santos (fl s. 385/386), é possível identifi car um traço comum a todos 
eles, qual seja, o estreito vínculo de parentesco e amizade destes para com o Acusado, senão vejamos:

“(...) o irmão de Marlon, Bruno, é cunhado do depoente; (...)”. (Termo de Inquirição de testemunha de 
defesa Jeferson Francisco dos Santos – fl s. 381/382)

“(...) que a irmã do depoente é cunhada de Marlon; (...)”. (Termo de Inquirição de testemunha de defesa 
Tiago Francisco dos Santos – fl s. 383/384)

“(...) que conhece o denunciado Marlon através do irmão do mesmo que é marido da fi lha da depoente; (...)”. 
(Termo de Inquirição de testemunha de defesa Jomaria Francisco dos Santos – fl s. 385/386)

Dessa forma, as declarações destas testemunhas devem ser cotejadas com as demais provas 
existentes nos autos, concedendo à testemunha mais ou menos credibilidade, na proporção do ódio 
ou da amizade que ela tem ao Acusado ou das relações íntimas que ambos mantenham.

Considerando que o recurso de Apelação Criminal possibilita a reavaliação de todo o arcabouço 
probatório, devolvendo a análise de todas as provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto 
na instrução criminal, notadamente nos depoimentos das testemunhas oculares do evento delitu-
oso, interrogatório de um dos Acusados e análise das imagens colhidas pelas câmeras existentes no 
entorno, estas, em cotejo com as declarações das testemunhas de defesa se sobrepõem, fi rmando-as 
frágeis e não consideráveis.

Neste sentido, o depoimento, na fase inquisitorial, da testemunha de defesa, Tiago, se apresenta 
contraditório em relação ao depoimento, em juízo, da testemunha Jomaria e ao interrogatório, em 
juízo, do próprio acusado Marlon, no que tange à presença dos fi lhos e esposa deste, em sua com-
panhia, na cidade de Mata de São João, conforme a seguir transcritos, em seus trechos específi cos:

“ (…) Disse que domingo por volta de 18:00 hs estava com MARLON vendendo cerveja na festa de Mata 
de São João e que neste horário já havia acabado as cervejas e que então resolveram voltar para casa; e que 
então MARLON foi dormir por volta de 20:00 hs e estava com LUANA e o fi lho dele que está 
recém nascido; Disse que por volta de seis horas da manha bateu na porta do quarto de MARLON que 
dormia com sua mulher; (…).” (Termo de Inquirição de testemunha de defesa Tiago Francisco dos 
Santos – fl s. 383/384)

“ … que Marlon tem uma fi lha com a ex companheira Priscila e namora com Luana; que nem Priscila, 
nem Luana nunca estiveram na casa da depoente, nem mesmo nesse período em que o denuncia-
do Marlon permaneceu lá; (…).” (Termo de Inquirição de testemunha de defesa Jomaria Francisco 
dos Santos – fl s. 385/386)

“ (…) que seus fi lhos são de mães diversas: Matheus com Jéssi; Davi com Priscila e Leonardo com Luana, 
que nenhum dos seus fi lhos e as respectivas mães dos seus fi lhos nunca estiveram em Mata de 
São João; (…).” (Termo de Interrogatório do acusado Marlon Soares Freitas em Juízo – fl s. 399/400)
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Ademais, reconhecidos e apontados com segurança pelas testemunhas, que narraram em detalhes 
as abordagens da vítima realizadas pelos Acusados, não vinga a tese defensiva apoiada em testemunho 
de parentes do apelante Marlon que afi rmam tê-lo visto em outro local no momento do crime. A 
jurisprudência pátria já se manifestou neste mesmo sentido, conforme ementa a seguir transcrita:

“ROUBO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRA-
JUDICIAL – INDÍCIOS – ANTECEDENTES – EVIDÊNCIAS – RECONHECIMENTO – TESTE-
MUNHOS DE DEFESA – VÍNCULOS COM PARENTES DO RÉU – RESERVA – ALIBI IMPROVA-
DO – SANÇÃO QUE TOMA O MÍNIMO PARA ACRÉSCIMOS – RECURSO IMPROVIDO.
Se o crime não contou com testemunhas oculares, valido somar-se a apuração do convencimento, todos os 
indícios, evidências, antecedentes, o auto de reconhecimento e as declarações da vítima, todos devidamente 
sopesados. Recebe-se com reserva, prova testemunhal da defesa, cujos autores "mantem" vínculos, de pa-
rentesco, empregatícios e comerciais com o réu e seus depoimentos apresentam fortes traços de artifi cialis-
mo.” (TJ-PR, ACR 565662PR, Apelação Criminal Crime 00566566-2, Rel. Octávio Valeixo, julg. 
23.03.93, Terceira Câmara Criminal).

Assim, em que pese os Apelados terem negado a prática do delito em questão, verifi ca-se que 
as provas existentes nos autos não deixam dúvidas de que eles agiram em unidade de desígnios, com 
o intuito de roubarem o veículo da vítima, sendo que, da violência empregada para a subtração, 
resultou a morte de Maria, atingida por um disparo de arma de fogo. Logo, por ser coeso e idôneo o 
conjunto probatório presente nos autos, a condenação dos Apelados Marlon, Hugo e Leandro pelo 
cometimento do delito tipifi cado no art. 157 do CP é medida que se impõe.

Por fi m, nenhuma das fotografi as apresentadas pelo acusado Marlon, por ocasião de seu com-
parecimento na Delegacia, são capazes de comprovar o quanto por ele alegado, no sentido de que 
ele se encontrava em Mata de São João na data e horário do evento fatal.

4.2. DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AOS ACUSADOS MARLON E HUGO
Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fi xada 

no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, inerentes ao 
tipo penal ou não existirem elementos de aferição.

4.2.1 ACUSADO MARLON SOARES FREITAS
No caso em tela, inexistindo, nos autos, elementos para valorar negativamente nenhuma das 

circunstâncias judiciais, a pena-base resta fi xada no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de 
reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena de 20 
(vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, também não se encontram presentes causas de aumento ou de diminuição, 
motivo pelo qual torno defi nitiva a pena em 20 (vinte) anos de reclusão.

4.2.1.1 DA PENA DE MULTA
Por fi m, quanto à pena pecuniária, deverá guardar proporção com a pena de reclusão, restando, 

portanto, fi xada em 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, cada um no equivalente a um trigésimo 
do salário-mínimo vigente à época do fato.

4.2.1.2 DO REGIME INICIAL DE COMPRIMENTO DA PENA
Considerando o quantum da pena, fi xo o regime fechado para cumprimento inicial da pena.
4.2.2 ACUSADO HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM
Não existem, nos autos, elementos para valorar negativamente nenhuma das circunstâncias 

judiciais, razão por que fi xo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena de 20 

(vinte) anos de reclusão.
Na terceira fase, também inexistem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual 

torno defi nitiva a pena em 20 (vinte) anos de reclusão.

4.2.2.1 DA PENA DE MULTA
Por fi m, quanto à pena pecuniária, deverá guardar proporção com a pena de reclusão, restando, 

portanto, fi xada em 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, cada um no equivalente a um trigésimo 
do salário-mínimo vigente à época do fato.

4.2.2.2 DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
Considerando o quantum da pena, fi xo o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

4.3 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Se os Acusados estiveram presos durante todo processo criminal e continuam presentes os 

motivos ensejadores de sua segregação, razão não há para conceder o direito de recorrer em liberdade.
Ademais, os recentes julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal dispõem que é possível 

o início da execução provisória após condenação em segunda instância. Inclusive, a Suprema Corte, 
em Medida Cautelar na ADC nº 44, estabelece que a presunção de inocência, que resguarda o Réu, 
não impede a execução criminal quando esgotada a discussão nas instâncias ordinárias. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁ-
TICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. EXECUÇÃO PROVI-
SÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infi rmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da 
decisão recorrida.
2. Nos termos do decidido pelo Tribunal Pleno, 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 afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição 
Federal.” (HC 126292, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016).
3. Na mesma direção, ao indeferir tutela cautelar nas ADC’s 43 e 44, o Plenário conferiu interpretação 
conforme ao art. 283, CPP, para o fi m de assentar que é coerente com a Constituição o principiar de execu-
ção criminal quando houver condenação confi rmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito 
suspensivo ao recurso cabível.
4. Agravo regimental desprovido." (STF. HC 136959 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Pri-
meira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 13-12-2016 
PUBLIC 14-12-2016 – grifos inexistentes nos originais).

Aqui, restou pacífi ca a condenação dos Apelantes, não havendo, portanto, qualquer óbice para 
dar início à pena.

Dessarte, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.

5. DO PREQUESTIONAMENTO
Ante as questões acerca do prequestionamento, saliento que não ocorreu ofensa a quaisquer 

dos dispositivos de lei invocados, de sorte que o posicionamento constante da sentença representa 
a interpretação feita pelo MM. Magistrado quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na 
forma de seu convencimento, pelo que não se deve cogitar negativa de vigência a tais dispositivos.

Afi gura-se, portanto, desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de todas as matérias deba-
tidas ou dispositivos legais suscitados pelas partes, mesmo diante do prequestionamento.

Por fi m, no tocante ao pedido de manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados para 
fi ns de prequestionamento, verifi ca-se ter sido sufi cientemente discutidas e analisadas as matérias 
levantadas nas razões recursais, restando, pois, prejudicado o exame do prequestionamento.

Nesse sentido:
"Apelação Criminal (RÉU PRESO). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI nº 
11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] PREQUESTIONA-
MENTO. DISPOSITIVO QUE TRATA DE MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE 
PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO." (TJ/SC – Ap. Crim. nº 
2011.039009-9, de Palhoça, Rel. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 22.3.12).
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6. CONCLUSÃO
Ante o exposto, impõe-se o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO PARCIAL do Recurso 

interposto por LEANDRO DE JESUS LEITE, apenas para reduzir a pena de multa, fi xando-a em 
10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época 
do fato criminoso, e o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação Criminal 
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a fi m de que os Acusados MARLON SOARES FREITAS 
e HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM sejam condenados pelo cometimento do crime 
de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP), fi xando a pena de cada um, em 20 (vinte) anos de reclusão, 
cumulada ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo 
vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

TJBA – Apelação Criminal nº 0304495-31.2015.8.05.0080, Segunda Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Desa. Nágila Maria Sales Brito, julgado em 20/07/2017

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECUR-
SOS SIMULTÂNEOS. Apelação Criminal DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 
RELAÇÃO AO ACUSADO GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRA-
DE: NÃO APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENO-
RIDADE EM RESPEITO À SÚMULA 231 DO STJ COM O CONSEQUEN-
TE REALINHAMENTO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. 
PROCEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E FIXAÇÃO DO 
REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA DE RONIGLEIDSON 
SILVA SENA: PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CO-
NHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LI-
BERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO 
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MÉRITO: ABSOL-
VIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. PENA-BASE JÁ FI-
XADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA 
DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DES-
PROVIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO GUILHERME 
BRENNO COSTA DE ANDRADE.
1. Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso 
durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em 
um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ.
2. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade 
da justiça.
3. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas do crime 
perpetrado, impossível cogitar-se da absolvição do acusado, impondo-se a manu-
tenção da condenação.
4. Resta prejudicado o pleito da Defesa de fi xação da pena-base no mínimo legal, 
uma vez que assim já fora feito pelo MM. Juiz de primeiro grau.
5. Fixada a pena-base no mínimo legal, resta demonstrada a inviabilidade de apli-
cação da circunstância atenuante da menoridade, incidindo o teor da Súmula 231 

do STJ, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 
redução da pena abaixo do mínimo legal".
6. Realinhada a dosimetria da pena do Acusado Guilherme Brenno Costa de An-
drade, impõe-se a fi xação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.
7. A decretação da prisão do Acusado, após confi rmação da decisão condenatória 
em Segundo Grau de Jurisdição, não ofende o princípio constitucional da presun-
ção de inocência.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0304495-31.2015.8.05.0080 da 
Comarca de Feira de Santana, sendo Apelantes e Apelados RONIGLEIDSON SILVA SENA e o 
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PAR-
CIALMENTE o Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa e, nessa extensão, AFASTAR 
AS PRELIMINARES e NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER e DAR PROVIMENTO 
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e, DE OFÍCIO, DECRETAR A 
PRISÃO do Acusado GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE, na forma do Relatório 
e do Voto constante dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Consta do caderno processual que a Ação Penal teve início com a denúncia do Ministério 
Público (fl s. 02/03 dos autos digitais) contra os Acusados GUILHERME BRENNO COSTA DE 
ANDRADE e RONIGLEIDSON SILVA SENA, enquadrando-os nas sanções do crime previsto no 
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Segundo a inicial acusatória, no dia 26 de fevereiro de 2015, por volta das 14h, nas imedia-
ções do Caminho Milagres, bairro Cidade Nova, na cidade de Feira de Santana, os Acusados, em 
comunhão de ações e mediante grave ameaça consistente em simulação de porte de arma, além do 
emprego de violência, subtraíram do Sr. Wadson Luiz Melo de Moura um aparelho celular da marca 
Samsung, cor branca.

Consta ainda da denúncia que os Acusados se aproximaram da vítima montados em uma moto-
cicleta de placa policial OUL-6197, efetuando a abordagem e a subtração, sendo certo que coube 
a Guilherme Brenno guiar a motocicleta, enquanto Ronigleidson Silva incumbiu-se de anunciar 
o assalto, pondo a mão sob a roupa para fi ngir estar armado, além de desferir um soco na vítima, 
fugindo em seguida, até serem presos por policiais militares.

Recebida a denúncia no dia 22/04/2015 (fl . 61 dos autos digitais) e transcorrida a instrução 
processual, o douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, às fl s. 
247/253 dos autos digitais, julgou procedente a denúncia para condenar os Acusados pelo come-
timento do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo 
concurso de pessoas), fi xando a pena defi nitiva para Guilherme Breno Costa de Andrade em 4 
(quatro) anos e oito meses de reclusão, associada ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada 
dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e para Ronigleidson 
Silva Sena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, associada ao pagamento de 21 (vinte 
e um) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos 
fatos e, após aplicada a detração, fi xou o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto para 
o Acusado Ronigleidson e no aberto para o Acusado Guilherme Brenno, concedendo, para este, a 
liberdade provisória.
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Irresignados, o Acusado Ronigleidson Silva Sena e o Ministério Público interpuseram Recurso 
de Apelação, às fl s. 257 e 265 dos autos digitais, respectivamente, com apresentação das razões às 
fl s. 24/33 dos autos físicos e 266/272 dos autos digitais.

Nas razões de fl s. 266/272 dos autos digitais, o Ministério Público pugna pelo afastamento da 
redução da pena intermediária em patamar aquém do mínimo, em razão da incidência da circunstân-
cia atenuante da menoridade e, consequentemente, pelo realinhamento da dosimetria da reprimenda 
e o correlato regime de cumprimento, com relação ao Acusado Guilherme Brenno Costa de Andrade.

Em sede de contrarrazões, a Defesa de Guilherme Brenno, às fl s. 285/290 dos autos digitais, 
pugnou pelo desprovimento da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público.

Em suas razões recursais, a Defesa de Ronigleidson Silva Sena requer, preliminarmente, a con-
cessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, 
a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fi xação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões apresentadas às fl s. 37/38 dos autos físicos, o Ministério Público pugnou pelo 
desprovimento da Apelação Criminal interposta pelo Acusado Ronigleidson Silva Sena.

Houve abertura de vista dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal, (fl s. 40/46 dos autos 
físicos), oportunidade em que opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo 
desprovimento da Apelação Criminal interposta pelo Acusado Ronigleidson Silva Sena e provimento 
do Recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECI-
MENTO DOS RECURSOS

Do exame dos autos, percebe-se que o Apelante foi intimado pessoalmente do teor da sentença 
condenatória no dia 03/12/2015 (fl s. 275/276 dos autos digitais) e o seu Defensor por meio de 
publicação disponibilizada no DJe no dia 25/11/2015 (fl s. 278/281 dos autos digitais). O Recurso 
de Apelação Criminal do Acusado Ronigleidson Silva Sena foi interposto no dia 25/11/2015 (fl . 
257), com apresentação das razões em 06/04/2017 (fl s. 24/33 dos autos físicos), restando assentada 
a tempestividade do Apelo.

No que tange ao Recurso manejado pelo Ministério Público, este foi interposto no dia 
30/11/2015 (fl . 265 dos autos digitais), não havendo nos autos informação sobre a data em que 
fora intimado da sentença, restando, pois, assentada, também, a sua tempestividade.

Ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais exigidos na hipótese vertente, impõe-se 
o conhecimento dos Recursos interpostos.

2. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE RONIGLEIDSON SILVA SENA
2.1 DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo Apelante, este não deve ser 

conhecido, uma vez que a matéria atinente à isenção de custas e gratuidade da justiça, disposta na Lei 
nº 1.060/50 e nos arts. 804 do CPP e 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é da competência 
do Juiz da Vara das Execuções Penais. Tal entendimento se faz notar no seguinte julgado:

“[...]. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONA-
LIDADE. JUSTIÇA GRATUITA ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. IMPOSI-
ÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO. JUIZO DAS EXECUÇÕES.
[...] 4. O fato de o réu ser benefi ciário da justiça gratuita, não exime o julgador da obrigação 
legal de condenar o vencido nas custas, nos termos do artigo 804 do Código Processo Penal, 
competindo ao Juiz da execução penal analisar a possibilidade de o réu efetivar o pagamento 
das custas. 5. O entendimento atual deste Tribunal de Justiça e também do Superior Tribunal 

de Justiça é de que o réu benefi ciário da justiça gratuita deve ser condenado ao pagamento das 
custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, fi cando o pagamento 
sobrestado, enquanto perdurar sua hipossufi ciência, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então 
a obrigação resultará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950. 6. Recurso conhe-
cido e parcialmente provido." (20100310154206APR, Relator ALFEU MACHADO, 2ª Turma 
Criminal, julgado em 07/04/2011, DJ 13/04/2011 p. 224).

Dessa forma, a análise da hipossufi ciência do Apelante deverá ser feita pelo Juiz da Execução 
Penal e não por esta Relatora, sob pena de confi gurar-se supressão de instância, razão pela qual não 
conheço do pedido.

2.2 DO PEDIDO DE CONCESSÃO AO ACUSADO DO DIREITO DE RECORRER 
EM LIBERDADE

Pleiteia a Defesa a concessão ao Acusado do direito de recorrer em liberdade. Razão, entretanto, 
não lhe assiste. Consoante evidenciado nos autos, o Acusado permaneceu preso durante toda a 
instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status liberta-
tis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar, 
autorizando, assim, a negativa do direito de o Acusado aguardar em liberdade o trânsito em julgado 
da ação penal.

Ademais, como bem ressaltou o MM. Magistrado na sentença condenatória, especifi camente 
à fl . 175 dos autos digitais, ao denegar ao Acusado o direito de recorrer em liberdade, fundamentou 
a sua decisão nos seguintes termos:

“No que concerne ao réu Ronigleidson Silva Sena, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade, 
primeiro porque respondeu a todo o processo custodiado, não convindo colocá-lo em liberdade justamente no 
instante em que prolata sentença condenatória, segundo porque a pena defi nitiva aplicada e o próprio regi-
me inicial de cumprimento da ira assim o recomenda, terceiro porque a agressão física perpetrada contra a 
vítima partiu desse agente, dado revelador de sua periculosidade, devendo o mesmo permanecer custodiado, 
desta feita por sentença condenatória recorrível”.

Deve ser destacado, nesse passo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o qual 
a manutenção da prisão preventiva, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante 
toda a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO APELO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO 
DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO 
PROCESSO. SÚMULA 09/STJ. EFEITO DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. (...)
II. Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a 
instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva 
condenação. Precedentes do STJ.
III. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência 
do verbete da Súmula nº 09/STJ.
IV. Ordem denegada. (STJ HC 199723 / RO HABEAS CORPUS 2011/0050819-3. Relator(a) Mi-
nistro GILSON DIPP. Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento 14/02/2012. 
Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2012)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO AO 
PROCESSO EM VIRTUDE DE DECISÃO FUNDAMENTADA. SENTENÇA CONDENATÓ-
RIA. IMPOSSIBILIDADE DE APELO EM LIBERDADE.
1. Havendo o paciente permanecido preso cautelarmente durante o processo, com amparo em 
decisão sufi cientemente fundamentada na garantia da ordem pública, e não sobrevindo algum 
fato posterior apto a alterar tal quadro processual, incongruente se torna conferir-lhe o direito 
de recorrer solto.
2. (...)
3. (...)
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4. (...)
5. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. (STJ HC 222721 / RJ HABEAS CORPUS 
2011/0254468-3. Relator(a) Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA. 
Data do Julgamento 10/04/2012. Data da Publicação/Fonte DJe 25/04/2012)

Frise-se que, diante da situação ora retratada, mostra-se “inconciliável com a realidade processual 
manter-se o acusado preso durante praticamente toda a instrução e, após a sua condenação, pô-lo 
em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densifi cado o 
acervo incriminatório coletado contra os réus”, segundo voto lavrado pelo Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, no HC nº 172682/GO, entendimento ao qual me fi lio.

Assim, não há constrangimento ilegal, no caso em tela, devendo o Apelante, portanto, 
ser mantido recolhido enquanto aguarda julgamento do recurso, motivo por que rejeito a 
preliminar aventada.

3. DO MÉRITO DO RECURSO DE Apelação Criminal INTERPOSTO PELO ACU-
SADO RONIGLEIDSON SILVA SENA

3.1 CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO 
CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA

Pugna a Defesa pela absolvição do Acusado, afi rmando que a prova colhida em juízo demonstra 
a inocência do Apelante, infringindo o que dispõe o art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, que resultaram corroboradas 
pela documentação colacionada ao feito, contemplando: o auto de prisão em fl agrante (fl s. 06/07 
dos autos digitais); a prova testemunhal produzida durante a persecução criminal (fl s. 08/13) e sob 
o crivo do contraditório (fl s. 187/189 dos autos digitais, com gravação em mídia digital de fl . 15 dos 
autos digitais); o auto de exibição e apreensão (fl s. 26/27 dos autos digitais); o auto de restituição 
(fl . 28 dos autos digitais) e as declarações da vítima prestadas ante a autoridade policial (fl s. 14/15 
dos autos digitais) e em juízo (fl s. 187/189 dos autos digitais, com gravação em mídia digital de fl . 
15 destes autos).

Importa examinar com atenção o conteúdo das declarações da vítima WADSON LUIZ MELO 
DE MOURA, prestadas ante a autoridade policial (fl s. 14/15 dos autos digitais) e sob o crivo do 
contraditório, às fl s. 187/189 dos autos digitais, com gravação em mídia digital de fl . 15 destes 
autos. Vejamos:

Nas declarações prestadas na fase do inquérito policial, disse que: "Hoje (26/02/2015) por volta 
das 14h00min, estava em frente a sua residência, quando passou dois indivíduos utilizando uma moto 
BIS, cor preta de placa policial OUL-6197, sendo que os indivíduos pararam junto ao declarante e o 
que estava na garupa simulando estar armado com a mão na cintura exigiu que entregasse o celular; 
que o declarante resistiu, momento em que recebeu um murro desferido pelo indivíduo; que em segui-
da o declarante entregou o celular, e os indivíduos empreenderam fuga; [c]; que foi orientado pelos po-
liciais a se dirigir a esta unidade policial para reconhecimento e esclarecimento dos fatos; que aqui che-
gando reconheceu os dois indivíduos apresentados como sendo os autores do assalto que sofreu; que 
RECONHECE e tem absoluta certeza que RONIGLEIDSON SILVA SANTOS (o que simulou 
estar armado e exigiu que o declarante entregasse o celular) e GUILHERME BRENO COSTA 
DE ANDRADE como sendo os autores do assalto que sofreu neste dia em frente a sua residência, 
subtraindo seu celular Sansung, cor branca, evadindo-se após o assalto. (Grifos no original).

Em juízo, WADSON LUIZ MELO DE MOURA ratifi cou o quanto declarado na fase do 
inquérito policial, reconhecendo os Acusados como os autores do fato, individualizando a conduta 
perpetrada por cada um deles, aduzindo ter sido agredido com um murro no peito desferido por 
RONIGLEIDSON, que estava na carona da motocicleta, tendo GUILHERME BRENNO fi cado 
na direção da moto aguardando o comparsa.

Saliente-se, ainda, o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas ante a autoridade 
policial (fl s. 08/13 dos autos digitais) e em juízo (fl s. 187/189 dos autos digitais, com gravação em 
mídia digital de fl . 15 dos autos físicos):

Trechos do depoimento prestado pela testemunha GALDÊNCIO MARTINS DE SOUZA 
NETO, Investigador, ante a autoridade policial às fl s. 08/09 dos autos digitais: “[...] Estava de 
serviço no dia de hoje (26/02/2015) quando tomou conhecimento através do Sr. WADSON LUIZ 
MELO DE MOURA, que este teve o seu aparelho celular marca Samsung DUOS de cor branca 
roubado por dois indivíduos no dia de hoje, os quais estavam numa motocicleta BIZ P.P. OUL-6197 
[…]; […] após algumas investigações conseguiram localizar os indivíduos que roubaram a vítima, um 
identifi cado por GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE […] e RONIGLEIDSON SIL-
VA SANTOS […]; […]; que os indivíduos foram reconhecidos pela vítima […]; que foram apreendidos 
dois aparelhos celulares em poder dos acusados, sendo um o aparelho da vítima […].”

Trechos do depoimento prestado pela testemunha VALTER DE JESUS SILVA, Investiga-
dor, ante a autoridade policial às fl s. 10/11 dos autos digitais: “[...] Às 18:30h do dia de hoje 
(26/02/2015), estava de serviço quando tomou conhecimento através do Sr. WADSON LUIZ MELO 
DE MOURA, que este teve o seu aparelho celular marca Samsung DUOS de cor branca roubado 
por dois indivíduos no dia de hoje, […], os quais estavam numa motocicleta BIZ P.P. OUL-6197 
[…]; […] após algumas investigações conseguiram localizar os indivíduos que roubaram a vítima, 
um identifi cado por GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE […] e RONIGLEIDSON 
SILVA SANTOS […]; salienta o depoente que Guilherme Brenno estava conduzindo a motocicleta no 
momento do roubo […]; que RONIGLEIDSON SILVA SANTOS estava como carona e segundo a 
vítima teria simulado o roubo colocando a mão por baixo da camisa e anunciado o roubo e subtraído 
o aparelho celular; que os indivíduos foram reconhecidos pela vítima […]; que foram apreendidos dois 
aparelhos celulares em poder dos acusados, sendo um o aparelho da vítima, um Samsung duos […].”

Em juízo, as testemunhas confi rmaram o quanto aduzido na fase policial, afi rmando que após 
informação da vítima, conseguiram localizar os Acusados, atribuindo-lhes a realização do crime de 
roubo narrado na peça inicial acusatória, ratifi cando ter a vítima reconhecido os sentenciados como 
os autores do fato delituoso.

Com relação aos Acusados, estes confessaram a prática delituosa na fase do inquérito policial, 
negando, entretanto, quando ouvidos em juízo. Vejamos:

Trechos do interrogatório do Acusado GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE, ante 
a autoridade policial às fl s. 16/17 dos autos digitais: “[...] que no dia de hoje (26/02/2015) diri-
giu-se até a casa de RONIGLEIDSON SILVA SENA, conduzindo a motocicleta de sua genitora e lá 
encontrou com RONIGLEIDSON e juntos resolveram fazer roubos; que o interrogado conduzindo 
a motocicleta dirigiu-se para o bairro cidade nova e lá avistaram um rapaz que carregava um aparelho 
celular nas mãos e resolveram roubá-lo; que o interrogado se aproximou da vítima e RONIGLEID-
SON desceu e anunciou o roubo simulando com a mão por baixo da camisa que estava armado; alega 
que permaneceu aguardando Ronigleidson próximo a motocicleta e após o roubo evadiram-se; […].

Trechos do interrogatório do Acusado RONIGLEIDSON SILVA SENA, ante a autoridade po-
licial às fl s. 18/19 dos autos digitais: “[...] que tem nove dias que saiu do presídio por ter infringido 
o art. 157 do CP permanecendo por seis meses no presídio; que no dia de hoje (26/02/2015) estava 
em sua residência quando foi surpreendido por GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE 
que chegou até a casa do interrogado e o convidou para praticarem roubo; que GUILHERME estava 
conduzindo a motocicleta BIZ de propriedade de sua genitora e o interrogado permaneceu como 
carona e deslocaram-se para o bairro cidade nova a fi m de roubarem vítimas aleatórias; que ao passar 
pela rua principal do bairro cidade nova visualizaram um rapaz com um aparelho celular nas mãos e 
GUILHERME BRENNO que conduzia a motocicleta se aproximou, tendo o interrogado descido e se 
aproximado da vítima simulando que estava armado colocando a mão por baixo da camisa e anunciou 
o roubo, porém a vítima tentou resistir e o interrogado o empurrou e subtraiu o aparelho celular e 
evadiu-se juntamente com GUILHERME BRENNO que o esperava na motocicleta; […].”

Em juízo, nos termos de fl s. 187/189 dos autos digitais, com gravação em mídia digital de fl . 
15 dos autos físicos, como bem transcrito pelo MM. Magistrado, os Acusados modifi caram a versão 
dos fatos, afi rmando o quanto segue:
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“ […] o acusado Guilherme Brenno Costa de Andrade afi rmou que estava indo para casa da namo-
rada, conduzindo uma motocicleta, quando passou pela casa de Ronigleidson, que fi cava no caminho, 
sendo que este o chamou para que o declarante o transporta-se até a Cidade Nova, com intuito de 
“buscar um negócio na mão de um colega”, sendo que, a caminho do referido bairro, o carona subita-
mente pediu que a rota fosse alterada, tendo o condutor seguido as instruções até que pararam perto de 
um rapaz na esquina, tendo Ronigleidson descido da moto e pedido para que aguardasse.
O réu Guilherme disse que observou a conversa entre os dois pelo retrovisor do veículo, sendo que 
instantes depois o carona voltou correndo, subiu na moto, tendo Ronigleidson apenas confessado a ele 
que se tratava de um assalto na metade do caminho.
Contou ainda que conheceu Ronigleidson na rua há um ano e pouco e que não deve nada a ele, tendo 
ciência que o mesmo era presidiário, mas não viu o murro desferido na vítima e que não participou do 
roubo, tendo deixado seu passageiro numa rua que era caminho de seu destino, tendo sido abordado 
pelo polícia na mesma data, na casa de sua mãe.
O réu Ronigleidson Silva Sena, por sua vez, negou a prática do delito, alegando que no dia do roubo 
havia passado a maior parte do dia em casa, tendo saído de moto com Guilherme Brenno apenas no 
período da manhã, quando foram a uma farmácia, sendo que em nenhum momento do percurso pediu 
que parasse a moto, tendo descido apenas na farmácia. Disse ter sido preso dentro de casa, debaixo do 
chuveiro, acusado de assalto, sendo que havia saído do presídio há sete dias, acusado de outro crime 
de roubo.”

Analisando os interrogatórios, verifi ca-se, inclusive, que a versão sustentada pelo Acusado 
RONIGLEIDSON não condiz com a versão apresentada pelo Corréu GUILHERME BRENNO, 
restando isolada das demais provas produzidas nos autos.

Importante mencionar que a jurisprudência atribui valor especial ao teor das declarações da 
vítima na hipótese de crime patrimonial, nos termos expostos a seguir:

"Apelação Criminal CRIME. ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLA-
MENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.VALIDADE E RELEVÂNCIA. DEPOI-
MENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS 
PROVAS DOS AUTOS. SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. I. Mantém-se a condenação pela prática do delito de roubo majorado 
quando comprovadas a autoria e a materialidade. II. A palavra da vítima, em crimes como o de rou-
bo, possui relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, 
principalmente quando corroborada pelas demais provas, como in casu. 1 Em substituição ao 
Des. Eduardo Fagundes III. Nos crimes de roubo o fato de a vítima reconhecer o agente com fi rmeza e 
determinação, constitui prova sufi ciente para condenação, mormente quando coerente com o conjun-
to probatório produzido." (TJ-PR – APL: 12635391 PR 1263539-1 (Acórdão), Relator: Maria Roseli 
Guiessmann, Data de Julgamento: 26/03/2015, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1548 
17/04/2015). (Grifo nosso).

Além da palavra da vítima, verifi ca-se que o conjunto probatório coligido contribui para 
formular Juízo de convicção sufi ciente para embasar o decreto condenatório prolatado, sendo rele-
vante consignar o reconhecimento pessoal dos Acusados pela vítima e a harmonia existente entre 
as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, critério costumeiramente adotado pela 
jurisprudência em casos análogos.

“Apelação Criminal criminal. Roubo. Prova. Harmonia. O depoimento da vítima e as declarações 
das testemunhas, por estarem em consonância, autorizam o decreto condenatório, mormente 
quando em harmonia com as demais provas acostadas ao feito. Crime de roubo Princípio da insig-
nifi cância. Quando é ofendido não só o patrimônio, mas também a própria segurança da vítima, fi ca 
afastado, defi nitivamente, o aspecto da pequenez patrimonial e fi ca patente a incompatibilidade da 
aplicação do princípio da insignifi cância no crime de roubo, infração praticada com violência e revela-
dora de periculosidade do agente, pouco importando o valor da coisa subtraída” (TJRO, Apelação Cri-
minal APR 10150120060031242, Rel. Des Cássio Guedes, Julgamento 26.03.2009) (grifo nosso).

Assim, diante do robusto conjunto acusatório, inviável a pretendida absolvição do Apelante, 
entendendo acertada a decisão recorrida que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 
2º, inciso II, do CP, devendo ser mantida a sentença condenatória prolatada, em razão de ter sido 

comprovado que o Apelante, em unidade de desígnios e comunhão de acordo com o corréu Gui-
lherme Brenno Costa de Andrade, subtraiu bem pertencente à vítima.

Por tais razões, deixo de acolher a tese defensiva de absolvição por ausência de provas.

3.2 DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
O art. 157 do Código Penal prevê uma pena de reclusão de quatro a dez anos. Em análise da 

sentença de fl s. 247/253, nota-se que a pena-base fora fi xada em 4 (quatro) anos, ou seja no mínimo 
legal, razão pela qual julgo prejudicado o pleito da Defesa nesse sentido.

4. DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE 
MENORIDADE COM RELAÇÃO AO ACUSADO GUILHERME BRENNO COSTA DE 
ANDRADE. Pugna o Ministério Público pela não aplicação da circunstância atenuante da menori-
dade, em razão de a pena-base ter sido fi xada no mínimo legal, o que, se aplicada, levaria a pena-base 
a patamar aquém do mínimo, afrontando, assim o teor da Súmula 231 do STJ, in verbis: "A inci-
dência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

No que tange a tal pleito, é entendimento das Cortes Superiores que a incidência de circuns-
tâncias atenuantes, inclusive a da menoridade, não pode reduzir a pena privativa de liberdade aquém 
do mínimo legal, nem mesmo de forma provisória.

Nesse sentido, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi reafi rmada no 
julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, assim ementado:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do 
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de cau-
sa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafi rmada, repercussão geral reco-
nhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância 
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO 
GERAL – MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-
11 PP-02257 LEXSTF v. 31, nº 366, 2009, p. 445-458).

Ademais, a matéria já se encontra sumulada no Superior Tribunal de Justiça, conforme o 
Enunciado nº 231, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução 
da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento com o qual me fi lio.

Assim, deve ser afastada a circunstância atenuante da menoridade, reconhecida e aplicada pelo 
MM. Juiz sentenciante ao Acusado Guilherme Brenno Costa de Andrade.

Em razão do afastamento de tal circunstância, deve ser realinhada a reprimenda aplicada. Tal 
ajuste, entretanto, será feito no próximo tópico, quando da análise da dosimetria da pena.

5 DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA
5.1 DA PENA APLICADA AO ACUSADO RONIGLEIDSON SILVA SENA.
1ª Fase. No tocante à pena-base, insurgiu-se o Apelante, requerendo a sua fi xação no mínimo 

legal. Em análise da sentença, verifi ca-se, entretanto, que a pena-base foi fi xada no mínimo legal, 
em 4 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual julgo prejudicado tal pleito.

2ª Fase. Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes e atenuantes, foi mantida, acertada-
mente, a pena-base fi xada.

3ª Fase. Não há circunstância atenuante a ser considerada. Presente, entretanto, a causa de 
aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, foi a pena majorada no patamar mínimo 
de 1/3 (um terço), sendo fi xada em defi nitivo em 5 (cinco) anos e 4 meses de reclusão, a ser cum-
prida no regime inicial semiaberto.

DA PENA DE MULTA. Para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade 
aplicada, a pena de multa deveria ter sido fi xada em 87 (oitenta e sete) dias-multa. Entretanto, em 
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obediência ao princípio da vedação ao reformatio in pejus, não mais se pode agravar a situação do 
Apelante, pois não existiu questionamento da Acusação, devendo ser mantida a sanção pecuniária 
em 21 (vinte e um) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 
vigente à época do delito, não havendo, pois qualquer irregularidade a ser sanada, razão pela qual 
mantenho a pena fi xada na sentença.

5.2 DA PENA APLICADA AO ACUSADO GUILHERME BRENNO COSTA DE 
ANDRADE.

1ª Fase. No tocante à pena-base, verifi ca-se que, após análise das circunstâncias previstas no 
art. 59 do CP, esta foi fi xada no mínimo legal e, não havendo qualquer insurgência da acusação, 
mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

2ª Fase. Na segunda fase da dosimetria, verifi ca-se que o MM. Magistrado a quo reconheceu 
e aplicou a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do CP, fi xando a pena provisória 
abaixo do mínimo legal.

Como já analisado no item “4” retro, resta demonstrada a inviabilidade de aplicação da circuns-
tância atenuante da menoridade, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ, in verbis: "A incidência da 
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Assim, insurgindo-se o Ministério Público, afasto a aplicação da referida atenuante, fi xando a 
pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.

3ª Fase. Não havendo circunstância atenuante a ser considerada e presente a causa de aumento 
prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, majoro a pena no patamar mínimo de 1/3 (um 
terço), fi xando-a em defi nitivo em 5 (cinco) anos e 4 meses de reclusão.

DA PENA DE MULTA. Para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade 
aplicada, fi xo a pena pecuniária em 87 (oitenta e sete) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta 
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que só houve insurgência do Ministério 
Público com relação a esse Acusado.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Levando em conta a quantidade 
de pena aplicada – 5 (cinco) anos e 4 meses de reclusão –, é de rigor, respeitando-se o princípio 
constitucional da individualização da pena e, também, da proporcionalidade, que a reprimenda 
corporal seja cumprida no regime semiaberto.

6. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO GUILHERME BRENNO COSTA DE 
ANDRADE

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser decre-
tada ou revogada em qualquer fase do inquérito policial ou do processo penal, desde que preencha 
os pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

In casu, verifi ca-se que, de fato, encontram-se presentes os referidos pressupostos exigidos para 
o decreto prisional.

Trata-se de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, 
cuja materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, conforme decisão do digno 
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, com sentença proferida às fl s. 
247/253 dos autos digitais, e confi rmada por este acórdão que tornou defi nitiva a pena do Acusado 
em 5 (cinco) anos e 4 meses de reclusão.

Outrossim, não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, sendo a prisão 
indispensável para garantir a ordem pública em virtude da periculosidade em concreto demonstrada 
pelo modus operandi dos Agentes que submeteram a vítima a agressão física para subtrair-lhe bem 
móvel.

Importa mencionar que condições subjetivas favoráveis, como, por exemplo, primariedade e 
domicílio certo, ainda que comprovadas documentalmente, não obstam a prisão cautelar quando 

presentes seus requisitos, consoante jurisprudência pacífi ca do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO 
E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DO DELITO. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E 
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PA-
CIENTES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES NESTA IMPE-
TRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Não se comprovam, nos autos, cons-
trangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão 
da ordem. 2. A custódia cautelar dos Pacientes mostra-se sufi cientemente fundamentada, não 
havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário 
do que se afi rma na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjectu-
ras, que apontam a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do Paciente, circunstância 
sufi ciente para a manutenção da prisão processual. Precedentes. 3. É fi rme a jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis dos Pa-
cientes, tais como emprego lícito, residência fi xa e família constituída, não obstam a segregação 
cautelar; e de que o exame da alegada inocência dos Pacientes não se coaduna com a via processual 
eleita, sendo essa análise reservada ao processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem 
espaço garantido. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.(HC 105725, Relator(a): Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 
17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011). (Grifos nossos).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDA-
DE CONCRETA DO ACUSADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO SUPE-
RADA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENE-
GADA.1. A imposição da custódia preventiva encontra-se sufi cientemente fundamentada, em 
face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a 
periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem 
pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos, praticados no interior de su-
permercado, mediante emprego de arma e com a participação de 5 (cinco) agentes. Precedentes.2. 
Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "[...] não há lógica em permitir que o réu, preso 
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da 
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. 
AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008.) 3. Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas 
a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos.4. Resta 
superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ante a superveniência de sentença con-
denatória. Pedido prejudicado. 5. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada. 
(HC 172.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 
22/08/2011). (Grifos nossos).

Lado outro, com relação à decretação da medida extrema pelo Tribunal, em sede de Apelação, 
cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 
nº 126.292/SP, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória, após a 
confi rmação da sentença em segundo grau, não ofende o princípio constitucional da presunção da 
inocência.

Isto porque a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos 
e provas que assentaram a culpa do condenado, já que os Tribunais Superiores não podem rever 
provas, fato que autoriza o início da execução da pena.

Por fi m, presentes os requisitos que autorizam o decreto de prisão preventiva, as medidas cau-
telares diversas da prisão não se mostram adequadas, tampouco sufi cientes, para afastar o periculum 
libertatis, razão pela qual decreto a prisão do Sentenciado GUILHERME BRENNO COSTA 
DE ANDRADE.

183182



REVISTA BAHIA FORENSE

184 185

REVISTA BAHIA FORENSE

7. DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Em razão da fi xação do 
regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, determino a expedição da guia 
de execução provisória no referido regime.

8. DO PREQUESTIONAMENTO.
Ante a questão acerca do prequestionamento apresentada pela Defesa, saliento que não ocorreu 

ofensa aos dispositivos de lei invocados, de sorte que o posicionamento constante deste Acórdão 
representa a interpretação feita pela colenda Turma Julgadora quanto à matéria posta em discussão, 
revelando-se na forma de seu convencimento, pelo que não se deve cogitar negativa de vigência a 
tais dispositivos.

Afi gura-se, portanto, desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de todas as matérias deba-
tidas ou dispositivos legais suscitados pelas partes, mesmo diante do prequestionamento.

Por fi m, no tocante ao pedido de manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados para 
fi ns de prequestionamento, verifi ca-se ter sido sufi cientemente discutida e analisada, no Acórdão, 
toda matéria recursal levantada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o Recurso de Apelação Criminal interposto 

pela Defesa e, nessa extensão, AFASTO AS PRELIMINARES e NEGO-LHE PROVIMENTO e 
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministé-
rio Público, para afastar a circunstância atenuante da menoridade aplicada na sentença ao Acusado 
GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE, fi xando-lhe a pena privativa de liberdade 
em 5 (cinco) anos e 4 meses de reclusão, associada à pena pecuniária de 87 (oitenta e sete) 
dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos, e modifi car o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, determinando 
a expedição da guia de execução provisória no referido regime e, DE OFÍCIO, DECRETO A PRI-
SÃO do Acusado GUILHERME BRENNO COSTA DE ANDRADE, devendo, para tanto, ser 
expedido o competente mandado de prisão.

TJBA – Apelação Criminal nº 0534209-61.2016.8.05.0001, Segunda Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, julgado em 19/04/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. 
RECORRENTE QUE SUBTRAIU CELULAR DE ADOLESCENTE MEDIAN-
TE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, E APRESENTOU-SE 
NA DELEGACIA COM O NOME DO SEU IRMÃO, OBJETIVANDO OCUL-
TAR SEUS DIVERSOS ANTECEDENTES. DEMONSTRADAS NOS AUTOS 
A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RECOR-
RENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A 
PENALIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
Comprovado que, em 16/05/2016, por volta das 12h50min, na Rua Lomanto Júnior, 
Bairro de Praia Grande, Município de Salvador, o apelante Joílson Brandão Costa, 
mediante ameaça, subtraiu o aparelho celular de um adolescente, então com dezessete 
anos de idade, sendo preso em fl agrante delito, oportunidade em que se apresentou com 
o nome do seu irmão, “Joelson Brandão Costa”, para o fi m de ocultar seus antecedentes 
criminais.
De acordo com a acertada jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, a 
atribuição de falsa identidade a si mesmo constitui crime, não se considerando “auto-
defesa”.

Não acolhido o pedido de reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Có-
digo Penal. Alegada situação de “vulnerabilidade” econômica do apelante, sem de-
monstração da infl uência direta quanto à prática criminosa, que não possui efi cácia de 
infl uir sobre a dosimetria da pena. Doutrina. Correto o reconhecimento da habituali-
dade do recorrente na prática de crimes e da reincidência.
Mantidos a pena-base do art. 157, caput, do Código Penal, de 5 (cinco) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, considerada a personalidade do apelante como “voltada para o co-
metimento de crimes”, e, ainda, o aumento para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses, pela 
reincidência, e a redução de 1/6 (um sexto), pela confi ssão espontânea, resultando em 5 
(cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.
Redução da pena-base, quanto ao art. 307 do Código Penal, de 6 (seis) meses de de-
tenção, para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção. Fundamento empregado na 
origem, considerando a fi nalidade do apelante, de “ser benefi ciado com a possibilidade 
de livrar-se solto”, “ fazendo-se passar por terceiro sem antecedentes”, que consiste em 
elemento do próprio tipo penal em questão. Mantido o aumento de 1/6 (um) sexto, pela 
reincidência, resultando em para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Pelo concurso material de crimes, resultaram as penalidades totais de 5 (cinco) anos, 7 
(sete) meses e 20 (vinte) dias de prisão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor 
unitário mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0534209-61.2016.8.05.0001, 
da Comarca de Salvador, em que fi gura como apelante Joílson Brandão Costa, e, como apelado, o 
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Crimi-
nal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial 
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Salvador, ofereceu denúncia em face 
de Joílson Brandão Costa, qualifi cado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, I e art. 299, ambos 
do Código Penal, mediante a seguinte imputação, em resumo:

Que, em 16/05/2016, por volta das 12h50min, na Rua Lomanto Júnior, Bairro de Rio Sena, 
Município de Salvador, o apelante Joílson Brandão Costa, mediante ameaça com emprego de arma 
de fogo, subtraiu o aparelho celular de um adolescente, então com dezessete anos de idade, sendo 
preso em fl agrante delito, ocasião em que se identifi cou, na Delegacia de Polícia, com o nome do 
seu irmão, “Joelson Brandão Costa”.

A denúncia de fl s. 01/02, foi oferecida com base no inquérito policial de fl s. 03 a 29, e recebida 
por decisão datada de 06/06/2016, subscrita pela digna Juíza de Direito, Drª Ailze Botelho Almeida 
Rodrigues (fl . 30).

Citação pessoal do apelante em 10/06/2016 (fl . 35). Resposta à acusação às fl s. 40 a 44. O 
Ministério Público manifestou-se sobre questões preliminares levantadas pela defesa, às fl s. 51 a 55. 
Antecedentes criminais à fl . 58. Decisão rejeitando as questões preliminares e concluindo pela ausência 
de hipóteses de absolvição sumária, à fl . 62. Instrução processual às fl s. 90 a 91, registrada em meio 
audiovisual. Extrato demonstrativo de processos em face do apelante às fl s. 106/107.

O Ministério Público apresentou alegações fi nais, requerendo a condenação do recorrente como 
incurso no art. 157, § 2º, I e art. 307, ambos do Código Penal (fl s. 111 a 117).
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Em alegações fi nais, a douta Defensoria Pública levantou questão preliminar de nulidade do 
processo por ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, com pedidos subsidiá-
rios de absolvição, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (“não haver provas 
da existência do fato”), ou desclassifi cação para o crime de furto tentado, afastamento da causa de 
aumento da arma de fogo, aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da confi ssão 
espontânea e da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, fi xação de regime inicialmente 
semiaberto e concessão de liberdade provisória (fl s. 128 a 161).

Sobreveio sentença, datada de 26.04.2017, subscrita pela digna Juíza de Direito, Drª Ailze 
Botelho Almeida Rodrigues, julgando procedente a denúncia, para condenar Joílson Brandão Costa 
como incurso no art. 157, caput e art. 307 c/c art. 69, todos do Código Penal, com a seguinte apli-
cação de penas (fl s. 181 a 193):

Art. 157, caput, do Código Penal: pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
considerada a personalidade do apelante como “voltada para o cometimento de crimes”, aumentada 
para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses, pela reincidência, reduzida de 1/6 (um sexto) pela confi ssão 
espontânea, para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, com pagamento de 
80 (oitenta) dias-multa (fl s. 181 a 193);

Art. 307 do Código Penal: pena-base de 6 (seis) meses de reclusão (três meses acima do mínimo 
legal), pela motivação do crime, voltada para a fi nalidade de “ser benefi ciado com a possibilidade de 
livrar-se solto”, “fazendo-se passar por terceiro sem antecedentes”, penalidade aumentada de 1/6 (um) 
sexto, pela reincidência, para 7 (sete) meses de reclusão, tornada defi nitiva, por inexistirem outras 
circunstâncias a serem consideradas (fl s. 181 a 193);

Pelo concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), resultaram as penalidades totais 
de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento 
de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (fl s. 181 a 193).

Foi mantida a prisão preventiva do recorrente (fl s. 181 a 193).
Guia de recolhimento provisória às fl s. 201/202.
Recorrente pessoalmente intimado da sentença em 5.5.2017, recolhido no Presídio de Salvador 

(fl s. 207/208).
Apelação Criminal interposta à fl . 216, constando, nas respectivas razões, os pedidos de des-

classifi cação para o crime de furto, com reconhecimento da tentativa, e absolvição quanto ao crime 
do art. 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (“não 
constituir o fato infração penal”), por consistir em “exercício de autodefesa”, com pedidos subsidiários 
de redução das penalidades, incidência da confi ssão espontânea e da atenuante inominada do art. 
66 do Código Penal, dada a condição de “vulnerabilidade” do apelante, fi xação do regime aberto e 
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fl s. 223 a 240).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo (fl s. 261 a 272).
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada por prevenção, 

determinada pelo Habeas Corpus nº 0002765-36.2011.8.05.0000 (fl . 05).
Juntada mídia contendo o registro audiovisual da instrução do processo de origem (fl . 10).
Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo defen-

sivo (fl s. 12 a 21).
É o relatório.

VOTO

O auto de exibição e apreensão de fl . 10 revela que, em poder do apelante, foram encontrados, 
“[…] 1 (um) simulacro de arma de fogo, bem como um aparelho celular, modelo lG Dual Chip, cor 
branca […].”

Na Polícia, a vítima Mateus Felizardo Barbosa Lopes disse:

“Que no dia em curso, por volta das 12h:50 estava vindo do colégio, se dirigindo até a sua residência, 
quando um indivíduo, que conduzia uma bicicleta, parou na sua frente e pediu para que entregasse o seu 
aparelho celular, tendo o declarante olhado para o mesmo, foi quando este lhe perguntou 'VOCÊ ESTÁ 
PENSANDO QUE EU ESTOU BRINCANDO', instante em que o mesmo, colocou a mão na cintura, 
mostrando o cabo de uma arma de fogo, se sentindo desta forma ameaçado, entregou o aparelho celular para 
o mesmo. Que a população ao perceber tal situação, aproximadamente, quatro a cinco pessoas, segurou (sic) 
este indivíduo, amarraram o mesmo, e ao ser abordado pelas pessoas que lhe prenderam, foi encontrado em 
poder deste, o aparelho celular do declarante, fabricante LG, modelo L4, de cor branca, como também foi 
localizado por baixo de sua bermuda um simulacro de arma de fogo; […].” (fl . 12).

Na instrução processual, o ofendido Mateus Felizardo Barbosa Lopes afi rmou, em resumo, 
conforme registro audiovisual das declarações: que estava vindo do colégio Landulfo Alves e desceu 
do ônibus; que, quando entrou na rua, o apelante fechou com a bicicleta e pediu o seu celular duas 
vezes; que o recorrente colocou a mão “nas calças” e mostrou um cabo; que pensou que era uma 
arma; que então deu o celular para o apelante; que o pessoal que estava no bar percebeu e pegou 
o apelante; que o apelante estava a aproximadamente vinte metros quando foi alcançado; que as 
pessoas amarram o recorrente e a polícia chegou vinte minutos depois; que seu celular estava nas 
mãos do recorrente quando ele foi pego; que o recorrente assumiu que tinha realizado o assalto; que 
seu celular foi devolvido; que seu celular estava danifi cado e valia “uns cento e vinte reais”, na época. 
A vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do fato descrito na denúncia (mídia à fl . 10).

Na Delegacia de Polícia, os Policiais Militares Fredson Lúcio da Silva Santos e Igor Santana 
Nunes, e o Policial Civil Renato dos Santos de Jesus, afi rmaram, de modo harmônico entre si, que, 
no momento da prisão em fl agrante, o apelante estava sendo “linchado”, porque apontado como autor 
do assalto a um adolescente, de quem subtraiu um aparelho celular, constando que o recorrente foi 
encontrado trazendo consigo uma “pistola de cola artesanal”, sendo então identifi cado como “Joelson 
Brandão Costa” (fl s. 04 a 06).

Em Juízo, o Policial Militar Igor Santana Nunes e o Policial Civil Renato dos Santos de Jesus, 
ouvidos em meio audiovisual, disseram, em resumo: que foi recebida informação de quem uma 
pessoa estava sendo agredida por populares no Bairro de Praia Grande; que pegaram o recorrente 
com uma pistola de cola quente, de cor preta; que a população pegou o recorrente e os policiais o 
levaram para a Delegacia; que a vítima estava vestida com a farda do colégio; que foi subtraído um 
aparelho celular, que foi recuperado, em poder do recorrente; que a pessoa então presa é o recorrente. 
O Policial Civil Renato dos Santos de Jesus afi rmou que registrou o boletim de ocorrência, tendo 
tomado conhecimento, no plantão seguinte, de que o apelante se apresentou com nome falso na 
Delegacia de Polícia; que o recorrente foi apresentado sem documento, situação em que é feita a 
identifi cação criminal (mídia à fl . 10).

Quando qualifi cado e interrogado na Polícia, o recorrente disse:

“Que realmente assume a conduta que ora lhe é imputada, e que vinha pedalando a sua bicicleta, quando 
percebeu a vítima, um estudante, que no momento estava utilizado o fone de ouvido, desconfi ou que o mes-
mo estivesse no momento, portando um aparelho celular, foi quando encostou na vítima e disse 'ME DÊ O 
CELULAR QUE EU JÁ VI NO SEU BOLSO', e ao receber o aparelho da vítima, foi detido por populares, 
que presenciaram o assalto; Que populares amarraram o interrogado, fi cando o mesmo deitado no chão; 
Que com relação ao simulacro de arma de fogo, que foi utilizado pelo mesmo, é utilizado sempre por este 
para ameaçar as vítimas; Que antes de ser autuado em fl agrante, foi conduzido ao UPA de Periperi, pelo 
fato de ter sido linchado por populares, logo depois conduzido para esta delegacia. […] Que já fumou maco-
nha no passado e já foi preso ou processado por três oportunidades. Importante esclarecer que o interrogado, 
quando foi autuado em fl agrante nesta delegacia, utilizou o nome do seu irmão JOELSON BRANDÃO 
COSTA, como sendo o seu, para que não percebessem que o interrogado já tinha sido preso e processado em 
outras oportunidades.” (grifo ausente no original) (fl . 07).

Na instrução processual, o recorrente afi rmou, quando qualifi cado e interrogado, em resumo, 
conforme registro audiovisual: que não foi no bairro do Rio Sena, mas em Praia Grande; que estava 
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trabalhando em uma cooperativa que faz transporte; que fi cou sem trabalhar, apenas ajudando em uma 
banca de frutas e recebia cerca de trinta reais; que foi trabalhar de bicicleta e não havia mais trabalho 
na banca de frutas; que, na volta, viu o adolescente e encostou com a bicicleta e pediu o aparelho, 
porque já estava sem energia e devendo três cestas básicas; que o adolescente tirou o aparelho do 
bolso; que uma moça viu e avisou ao tio do adolescente; que recebeu dois tiros, que não pegaram, e 
o recorrente caiu da bicicleta; que vieram outras pessoas com arma também e foi amarrado; que não 
fi zeram nada com o recorrente; que veio então uma guarnição da RONDESP, mas não foi entregue 
a esta guarnição, mas a outra, que levou o apelante para a Delegacia; que não estava com pistola 
nenhuma; que não recuperou a bicicleta; que não disse que era o seu irmão; que pediram contatos 
de familiares, e deu os nomes do seu irmão e da sua esposa; que o policial pediu cinco mil reais para 
liberar o recorrente; que responde a “um cento e oitenta” e foi sentenciado uma vez; que fi cou preso 
cerca de um ano, não se lembra bem; que estava com um carro “clonado” quando foi preso; que 
recebeu uma “coronhada” e levou três pontos, e o policial mandou dizer que foi “a população”; que 
já fumou maconha; que o recorrente se apresentou com o próprio nome, e deu o nome do seu irmão 
para entrar em contato; que não foi nem ouvido na Delegacia; que não viu Delegado e assinou os 
“papéis” na cela; que em nenhum momento teve a intenção de dar o nome do seu irmão; que seu 
irmão é evangélico, não se envolve com nada; que deu o nome do seu irmão para entrar em contato, 
para vir à Delegacia (mídia à fl . 10).

Em Juízo, a testemunha Edvaldo Conceição dos Santos disse que não presenciou a prisão do 
apelante, mas fi cou sabendo por ouvir dizer; que sabe dizer que o apelante foi preso antes; que o 
apelante estava desempregado e estava “fazendo bico”; que o apelante mora com a esposa e tem um 
fi lho; que a esposa do apelante trabalha; que ambos “sustentam” a casa; que o apelante não é uma 
pessoa perigosa, não é agressivo; que conhece a família de Joílson, mas não sabe o nome, conhece 
os apelidos (mídia à fl . 10).

Também em Juízo, a testemunha Jucicléia Novais Alves afi rmou, conforme registro audiovisual 
do seu depoimento: que não sabe o nome do apelante, conhece apenas como “Dudu”; que não pre-
senciou a prisão do apelante, tendo tomado conhecimento pela vizinhança; que, pelo que saiba, é a 
primeira vez que o apelante é preso; que não é perigoso; que o recorrente era camelô; que o apelante 
é casado, mas não tem fi lho; que a esposa dele se chama Sandra; que não tinha conhecimento de 
que o apelante estivesse em difi culdades fi nanceiras; que o apelante tem irmãos, mas não sabe os 
nomes (mídia à fl . 10).

CONCLUSÃO
A materialidade delitiva dos crimes de roubo e de falsa identidade, e sua autoria na pessoa do 

recorrente, encontram-se demonstradas no contexto probatório dos autos, destacando-se o auto 
de exibição e apreensão (fl . 10, autos digitais), as declarações da vítima na Delegacia e em Juízo 
(respectivamente, fl . 12, autos digitais, e mídia à fl . 10, autos físicos), os depoimentos dos Policiais 
Militares Fredson Lúcio da Silva Santos (fl . 05, autos digitais, na Delegacia) e Igor Santana Nunes 
(na Delegacia e em Juízo, respectivamente às fl s. 05/06, autos digitais, e fl . 10, autos físicos), e o 
depoimento do Policial Civil Renato dos Santos de Jesus (na Delegacia e na instrução processual, 
respectivamente, às fl s. 06, autos digitais, e mídia à fl . 10, autos físicos). As citadas provas evidenciam 
que, em 16/05/2016, por volta das 12h50min, na Rua Lomanto Júnior, Bairro de Praia Grande, 
Município de Salvador, o apelante Joílson Brandão Costa, mediante ameaça, subtraiu o aparelho 
celular de um adolescente, então com dezessete anos de idade, sendo preso em fl agrante delito, 
oportunidade em que se apresentou com o nome do seu irmão, “Joelson Brandão Costa”, para o fi m 
de ocultar seus antecedentes criminais.

Veja-se, quanto à ameaça, o seguinte trecho da sentença, que se adota inclusive como razão 
de decidir:

“[…] No caso em apreço ela emerge, quando o réu deu voz ao assalto, de forma agressiva e ríspida, bloque-
ando o trajeto da vítima com o uso de uma bicicleta, bem como utilizando de simulacro de arma de fogo, 
atemorizando o adolescente a tal ponto, que o mesma "entregou a res furtiva" sem reagir, após visualizar o 
que 'achou' ser o cabo de uma arma, conforme seu relato. Desse modo, não se trata de mero arrebatamento, 
mas sim de intimidação sufi ciente capaz de impossibilitar ao ofendido esboçar repulsa do ato criminoso, 
paralisado pelo grave temor que lhe afl igia. […].” (sentença, fl s. 181 a 193, autos digitais).

Logo, impossível a desclassifi cação para o crime de furto.
O apelante, nas duas oportunidades de qualifi cação e interrogatório, na Delegacia e em Juízo, 

confessou a prática dos crimes de roubo e falsa identidade, tendo se retratado, quanto a este último 
delito, na instrução processual, afi rmando, de maneira isolada nos autos, que “assinou papéis” sem 
tê-los lido, porque estava sendo ameaçado, não tendo sido sequer ouvido por Delegado de Polícia. 
No entanto, consta a lavratura de auto de prisão em fl agrante subscrito pelo Delegado de Polícia 
Civil, Dr. Nilton Borba de Sousa, não havendo indício de irregularidades na realização do citado 
ato de investigação.

Colhe-se, mais uma vez, trecho da sentença:

“[…] Das provas colhidas durante a instrução, assim como na fase inquisitorial, comprovam ter o réu se 
identifi cado como sendo Joelson Brandão Costa, inclusive sendo submetido a exame de identifi cação crimi-
nal, fato confi rmado nas declarações do IPC Renato dos Santos de Jesus. […].” (fl s. 181 a 193).

Registra-se que, para a materialização do delito de falsa identidade, do art. 307 do Código 
Penal, é bastante o ato de atribuir-se identidade inverídica. Veja-se:

“A consumação ocorre no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa, ainda que 
a vantagem visada não seja alcançada (ou que não se cause dano a outrem).” (CUNHA, Rogério Sanches. 
Manual de Direito Penal. Parte Especial. 7ª ed., Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 691).

De acordo com a acertada jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, a atribuição 
de falsa identidade a si mesmo constitui crime, não se considerando “autodefesa”:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRA-
VO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUTO-
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. O Plenário Virtual do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, Rel. Min. Dias Toff oli, decidiu que o princípio consti-
tucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o 
intuito de ocultar maus antecedentes. Na ocasião, reconheceu-se a existência de repercussão geral da questão 
constitucional suscitada e, no mérito, reafi rmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento.” (STF – Primeira Turma, ARE nº 870.572 AgR/DF, Rel. Min. 
Roberto Barroso, j. 23.06.2015, DJe nº 154, divulg. 05.08.2015, public. 06.08.2015).

Rejeita-se, assim, o pedido de afastamento do crime de falsa identidade.
Também não deve ser acolhido o pedido de reconhecimento da atenuante inominada do art. 

66 do Código Penal (“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior 
ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”), tendo-se em vista que a alegada 
situação de vulnerabilidade econômica do apelante, sem a demonstração do seu vínculo de infl uência 
quanto à prática criminosa em questão, não possui efi cácia de infl uir sobre a dosimetria da pena.

Veja-se, a esse respeito, a lição do eminente Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Essa visão não nos parece a melhor, pois, embora se possa concluir que o Estado deixa de prestar a devida 
assistência à sociedade, em muitos sentidos, não é por isso que nasce qualquer justifi cativa ou amparo para 
o cometimento de delitos, implicando em fator de atenuação da pena. […] Há de existir uma causa efetiva-
mente importante, de grande valor, pessoal e específi ca do agente – e não comum a inúmeras outras pessoas, 
não delinquentes, como seria a situação de pobreza ou o descaso imposto pelo Estado – para implicar na 
atenuação da pena. […].” (Individualização da pena. 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 259).

Verifi ca-se o acerto da respeitável sentença recorrida, também nesse ponto:
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“[…] Quanto ao pedido de aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, consideran-
do-se sua situação econômica, entendo que a miserabilidade e o desemprego englobam inúmeros cidadãos 
brasileiros, e não podem justifi car, tampouco atenuar o cometimento de um crime, pois caso assim fosse, 
grande parte da população brasileira que vive à margem da pobreza se escusaria através da atenuante. 
[…] Ressalte-se, por oportuno, que a atenuante inominada deve ser aplicada quando existir uma causa 
efetivamente importante, de grande valor, pessoal e específi ca do agente e não comum a inúmeras outras 
pessoas, não delinquentes, como seria a situação de pobreza ou o descaso imposto pelo Estado para implicar 
na atenuação da pena. Portanto, tenho que inviável acolher o pedido formulado. […].” (fl s. 181 a 193).

Registra-se, ainda, o correto reconhecimento da habitualidade do recorrente na prática de 
crimes, bem assim da circunstância da reincidência, na sentença recorrida, como fatores a serem 
considerados na fi xação das penalidades:

“[…] Saliente-se que, conforme certidão de antecedentes criminais, fl s.116/117, o réu cumpriu pena perante 
a 1ª VEP, autos nº0704569-68.2012.805.0001, além de responder a outras ações penais, em diferentes 
varas desta capital, a exemplo da 12ª Vara (autos nº0536355-46.2014); 2ª Vara (autos nº 0504461-
18.2015) e 13ª Vara Criminal (autos nº0142690-93.2007). […].” (fl s. 181 a 193).

Ressalta-se, ainda, com fundamento na jurisprudência pacífi ca do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, fi rmada no Recurso Especial nº 1.499.050/RJ, submetido à sistemática de julgamento 
dos recursos repetitivos, que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda 
que por breve tempo e com recuperação do bem subtraído. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMEN-
TO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. 
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, 
c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução nº 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão 
da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida 
a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífi ca 
ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífi ca desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que 
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante 
violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto 
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial 
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe 
da posse mansa e pacífi ca da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fi xados na sentença." (STJ 
– Terceira Seção, REsp nº 1.499.050, j. 14.10.2015, DJe 09.11.2015).

Rejeita-se, portanto, o pedido de reconhecimento da tentativa do crime de roubo.
Logo, fi ca mantida a condenação do recorrente Joílson Brandão Costa como incurso no art. 

157, caput e art. 307 c/c art. 69, todos do Código Penal.
Não há reparo quanto à aplicação das penalidades quanto ao art. 157, caput, do Código Penal, 

fi cando mantida a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerada a personalidade 
do apelante como “voltada para o cometimento de crimes”. Fica mantido, ainda, o aumento para 6 
(seis) anos e 5 (cinco) meses, pela reincidência, e redução de 1/6 (um sexto) pela confi ssão espontânea, 
resultando em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, com pagamento de 80 
(oitenta) dias-multa, tornada defi nitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Quanto ao art. 307 do Código Penal, reduz-se a pena-base fi xada na sentença, de 6 (seis) meses 
de detenção, para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, tendo-se em vista que o fundamento 
empregado na origem, considerando a fi nalidade de “ser benefi ciado com a possibilidade de livrar-se 
solto”, “fazendo-se passar por terceiro sem antecedentes”, consiste em elemento do próprio tipo penal 
em questão. Fica mantido o aumento de 1/6 (um) sexto, pela reincidência, resultando em para 3 
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tornada defi nitiva, por inexistirem outras circunstâncias 
a serem consideradas.

Pelo concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), resultaram as penalidades totais de 
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e detenção, respectivamente, iniciando-se 
a execução pela pena de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com fundamento na orientação fi rmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sua 
Composição Plenária, a execução provisória da pena, decorrente de acórdão penal em grau de ape-
lação, não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. 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. POSSI-
BILIDADE. 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 afi rmado 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 JULGAMEN-
TO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A execução provisó-
ria 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 confi rmada em 
segundo grau e ainda não transitada em julgado. 2. Após o julgamento do Habeas Corpus nº 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 afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, 
da Constituição Federal". Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena impos-
ta 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 reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado HC 126.292/SP. 4. No caso dos 
autos, verifi ca-se que foram interpostos embargos declaratórios perante do Tribunal de origem, pendentes 
de julgamento. Assim, ante a não defi nitividade da condenação no âmbito da jurisdição ordinária, a ex-
pedição 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 preso provisoriamente desde a autuação em 
fl agrante, em 16/05/2016, custódia cautelar confi rmada na sentença, inclusive, com expedição de 
guia de execução no Juízo de Primeiro Grau, que se mantém (fl s. 201/202).

Do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, por decisão unânime.

TJBA – Apelação Criminal nº 0300882-13.2014.8.05.0088, Segunda Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, julgado em 07/06/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 
157, § 2º INCISO I. APELANTE QUE, UTILIZANDO UMA FACA, SUB-
TRAIU, NO INTERIOR DE UMA CLÍNICA, DA MÉDICA LARISSA 
GRAZYELLA MEIRA CARDOSO, UMA BOLSA CONTENDO UM ESTE-
TOSCÓPIO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CARREGADOR DE CELULAR 
E OUTROS OBJETOS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS. CONDE-
NAÇÃO DO RÉU À PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE 
RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E O PAGAMENTO DE 28 
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(VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍ-
NIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO DO RÉU VISANDO: 
A) ABSOLVIÇÃO, EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS PARA O DELITO DE ROUBO. RECONHECIMENTO 
DO RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO; RELEVÂNCIA DA 
PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO; VA-
LIDADE DO TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAL MILITAR; 
SUPOSTO ÁLIBE DESCARACTERIZADO B) SUBSIDIARIAMENTE, 
REQUER A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL, COM A CONSE-
QUENTE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSI-
METRIA REAVALIADA E ALTERADA. C) PLEITEIA A CONCESSÃO DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU 
REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMEN-
TADA. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA 
CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU PARA GARANTIR À ORDEM PÚBLI-
CA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA, EM CONSONÂNCIA COM OS 
DITAMES LEGAIS, IMPONDO A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUI-SE A VA-
LORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPA-
BILIDADE, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMEN-
TO DA VÍTIMA, EXCLUI-SE A MAJORANTE DO INCISO I, DO § 2º, DO 
ART. 157, DO CP (LEX MITIOR) E REDUZ-SE A PENA DEFINITIVA PARA 
5 (CINCO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, 
APLICANDO-SE A DETRAÇÃO PARA ASSEGURAR O DIREITO DE O 
APELANTE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SUA CON-
DENAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME 
SEMIABERTO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO EM 
REGIME MAIS GRAVOSO, RESTANDO MANTIDA, NOS DEMAIS TER-
MOS, A SENTENÇA RECORRIDA CONFORME LANÇADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300882-13.2014.8.05.0088, 
da Comarca de Guanambi, em que fi guram, como Apelante EDVALDO SOUZA ROCHA, e, como 
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso de Apelação Criminal interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, de ofício, exclui-se 
a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, consequências 
e comportamento da vítima, exclui-se a majorante do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP (Lex 
Mitior) e reduz-se a pena defi nitiva para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 
aplicando-se a detração para assegurar o direito de o Apelante aguardar o trânsito em julgado da 
sua condenação em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, se por outro motivo não 
estiver preso em regime mais gravoso, restando mantida, nos demais termos, a sentença recorrida 
conforme lançada, e o fazem pelas razões a seguir enunciadas.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Réu, EDVALDO SOUZA ROCHA, 
através da Defensoria Pública, em irresignação aos termos da sentença condenatória proferida pela 

MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi (fl s. 244/258), que, julgando 
procedente a denúncia contra o Apelante oferecida, condenou-o pela prática do crime tipifi cado no 
art. 157, § 2º, inciso I, Código Penal Brasileiro.

Consta na peça acusatória que no dia 09/04/2014, por volta das 16:40 horas, nas proximida-
des Travessa São Paulo, centro, neste Município, o ora denunciado, adentrou na clínica MAGNUS 
DIAGNÓSTICO, se dirigiu até a recepção, sacou uma faca de cabo branco e anunciou o assalto e, 
apontando a faca para o pescoço da recepcionista, ordenou que ela abrisse a porta da sala em que a 
médica Larissa Grazyella se encontrava atendendo um paciente. Após adentrar no consultório, levando 
consigo a funcionária Larissa Carla como refém, o acusado, mediante o uso de violência ou grave 
ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu uma bolsa feminina da marca Carmem 
Steff ans, contendo um estetoscópio, marca Litimann, documentos pessoais, um carregador de celular 
e outros objetos pertencentes à vítima Larissa Grazyella Meira Cardoso de Castro, evadindo-se, em 
seguida do local na posse dos objetos, que não foram recuperados.

Consta, ainda, que a Polícia Militar foi acionada e efetuando diligências, localizou o acusado, 
que foi preso em fl agrante junto com a motocicleta e o capacete utilizados na prática do crime, que 
tais bens foram reconhecidos, assim como o denunciado, pelas vítimas e testemunhas ouvidas pela 
autoridade policial.

A Denúncia foi recebida em 29/04/2014 (fl s. 49/50)
O acusado EDVALDO SOUZA ROCHA apresentou resposta à acusação (fl s. 75/82).
Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, foi ouvida a vítima e tomado o interrogatório dos acusados (arquivos audiovisuais, fl . 05).
O Ministério Público ofereceu suas alegações fi nais (fl s.193/204), sustentando que a materia-

lidade e a autoria do delito estão comprovadas nos autos. A defesa apresentou suas alegações fi nais 
às fl s.228/234, sustentando a tese de absolvição. Alternativamente requereu aplicação da pena no 
mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Finalizada a instrução criminal, a MM. Juíza sentenciante, às fl s. 244/258, julgou procedente 
a denúncia oferecida contra o Apelante, condenando-o pela prática do crime tipifi cado no art. 157, 
§ 2º, incisos I, Código Penal Brasileiro, determinando o cumprimento da pena defi nitiva de 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 28 (vinte e 
oito) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformado, interpôs o Condenado, EDVALDO SOUZA ROCHA, recurso de Apelação 
Criminal à fl . 262, apresentando suas razões recursais, através da Defensoria Pública, às fl s. 269/302, 
pugnando pelo recebimento e provimento do recurso, requerendo: A) Absolvição em face do princípio 
do in dubio pro reo, na forma do art. 386, II, do CPP, haja vista a valoração equivocada do conjunto 
probatório, considerando que o Recorrente foi preso com roupa diversa da descrita pela vítima, da 
não apreensão da res furtiva em sua posse, do não reconhecimento do Recorrente em sede policial, 
não havendo menção pelas vítimas de suas tatuagens e sinal no rosto, pelo testemunho de que o 
Recorrente estava trabalhando em um sítio, pelo não reconhecimento da motocicleta do Recorrente 
e pela apresentação de uma carta manuscrita em que o Recorrente declara a sua inocência; B) Sub-
sidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, minorando-a para patamar condizente com 
as circunstâncias do caso, fi xando a pena-base no piso legal, com a consequente redução da pena de 
multa C) Pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando a prisão do recorrente 
como antecipação de pena, entendendo desnecessária a segregação cautelar.

Prequestiona, para eventual acesso às instâncias superiores, o artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI, 
LVII, LXXVIII, da Constituição Federal, o artigos 226, 312, 316, 386, VII, 377 § 1º do CPP, e os 
artigos 59, 61, I e 157, todos do Código Penal.
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Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (fl s. 308/314), 
pugnando pelo improvimento do recurso, “pelos motivos fáticos e jurídicos acima expostos, man-
tendo-se a condenação do recorrente sem a redução da pena fi xada na sentença”.

Distribuídos por prevenção, vieram os autos conclusos, fl . 03.
À fl . 11, constam 2 mídias contendo a instrução audiovisual.
Ouvida, a douta Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer nº 7216/2017, de fl s. 14/18-

v, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para redimensionamento da pena imposta, com 
posterior análise da possibilidade de progressão do regime prisional.

É, em síntese, o relatório, que submeto à apreciação do eminente Desembargador Revisor.

VOTO

O recurso manejado merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissi-
bilidade a ele inerente.

Da análise dos autos, não se vislumbra existir plausibilidade nos argumentos defendidos pelo 
Apelante, visando o provimento do apelo por ele oferecido, vejamos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
Requer o Apelante absolvição em face do princípio do in dubio pro reo, haja vista a valoração 

equivocada do conjunto probatório.
Não é, entretanto, o que se constata, após detido exame do encarte processual, senão vejamos.
Consta da denúncia que o Recorrente adentrou na clínica MAGNUS DIAGNÓSTICO, se 

dirigiu até a recepção, sacou uma faca de cabo branco e anunciou o assalto e, apontando a faca para 
o pescoço da recepcionista, ordenou que ela abrisse a porta da sala em que a médica Larissa Grazyella 
se encontrava atendendo um paciente, onde subtraiu objetos pertencentes à médica, evadindo-se do 
local na posse da res furtiva.

Consta, ainda, que a Polícia Militar foi acionada e efetuando diligências, localizou o acusado, 
que foi preso em fl agrante junto com a motocicleta e o capacete utilizados na prática do crime, 
sendo o denunciado, a motocicleta e o capacete reconhecidos pelas vítimas e testemunhas ouvidas 
pela autoridade policial.

Em suas razões recursais, procura o Apelante desconstruir a realidade dos fatos, tentando 
demonstrar não ser ele o autor do crime a ele imputado, apresentando como álibe o fato de estar em 
outro local no exato momento em que o crime foi praticado, tendo passado o dia na roça trabalhando.

Sabe-se de que o ônus de comprovar o álibi cabe a quem o alegou. In casu, o álibi não condiz 
com a realidade, sendo apresentado apenas para criar dúvida na convicção do julgador.

Com efeito, apesar de duas testemunhas da defesa terem confi rmado a versão do Réu, verifi ca-se 
nos seus depoimentos a pretensão exclusiva de protegê-lo, posto que contaminadas por amizade e 
convivência anterior, pois o Recorrente estava morando com o Sr. José Bezerra Brito há cerca de 3 
(três) meses, sendo a outra testemunha a Srª Cleonice, a companheira do Sr. Bezerra, restando nítido 
que foram orientadas a relatar uma versão incorreta dos fatos, ainda que tenham sido alertadas da 
possibilidade de responderem por crime de falso testemunho.

Em seu testemunho, em Juízo, o Sr. José Bezerra deixou claro ter sido instruído, chegando a dizer 
que “o Defensor lhe falou a data nesse instante, mas não gravou, que não decorou tudo”, demostrando a 
inconsistência da prova, quanto à versão apresentada pelo réu. (mídia, fl . 11, a partir de 9’20 – nove 
minutos e vinte segundos)

Também mostrou-se contraditório ao afi rmar inicialmente que “sabe que ele já teve algumas 
passagens, por isso mesmo que deu oportunidade” e, ao fi nal do depoimento, em Juízo, disse que “sabia 
que ele fi cou preso uma vez, mas não tem conhecimento dos outros processos” (mídia, fl . 11).

Por outro lado a prova da acusação é robusta, levando à conclusão de ter sido o Recorrente o 
autor do crime, restando a autoria delitiva devidamente comprovada nos presentes autos, como se 

verifi ca dos fi rmes e detalhados depoimentos prestados pelas vítimas e policiais, perante a autoridade 
policial competente e confi rmadas minuciosamente diante do Juízo processante.

Destaque-se que a palavra da vítima e das testemunhas presenciais, tanto na fase investigatória 
quanto na instrução processual, mostraram-se sempre fi rmes, sem hesitações, mantendo em todos 
os seus depoimentos a mesma versão acerca do ato delituoso a que foram submetidas, descrevendo 
com detalhes a ação delituosa, indicando, sem titubear, o Apelante como sendo o autor da conduta, 
assumindo papel probatório de suma relevância na condenação do acusado, mormente diante do 
seu reconhecimento pela mancha que tem no rosto, que inclusive lhe deu origem ao apelido de 
“manchinha”

Na fase policial, a vítima Larissa Grazyella Meira Cardoso de Castro descreve a situação angus-
tiante que passou, confi rmando em Juízo ser o Recorrente o Autor do delito, depoimentos devida-
mente transcrito na sentença, merecendo destaque:

“que vi o acusado na delegacia e os olhos, a altura, a estatura dele era a mesma da pessoa que estava no 
consultório; (...); que pelos olhos e estatura pode afi rmar que era a pessoa; que ele levou minha bolsa com os 
meus pertences dentro;…; que a faxineira reconheceu a moto dele que estava do lado de fora; que a moto 
era vermelha; ...; que o acusado entrou na sala de capacete; que o capacete não tinha viseira e por isso eu vi 
os olhos e deu para ver bem a estatura e a cor do acusado; que o capacete era preto e bem gasto, velho (...); 
que reconheci o acusado na Delegacia; que o reconheci pelos olhos, pela estatura e pelas outras características 
físicas; que duas funcionárias reconheceram o acusado; (…); que o acusado estava portando uma faca; que 
a faca de cabo claro era utilizada para ameaçar a secretária;”

A recepcionista da Clínica, LARISSA CARLA FERREIRA OLIVEIRA, reconheceu o Recor-
rente como autor do delito com bastante segurança, não tendo dúvida que era o assaltante, tendo 
declarado:

“que passei por reconhecimento na Delegacia e consegui reconhecer a pessoa; que o capacete não tinha viseira; 
(...); que reconheci o acusado na Delegacia; (…); que eu fi quei muito na Delegacia enquanto os policiais esta-
vam na busca; que trouxeram alguns capacetes para mim e eu falei que não era; que quando chegou o capacete 
do acusado eu falei que era aquele; que o meu reconhecimento na Delegacia foi feito com bastante segurança; 
que não tive dúvida que seria aquela pessoa; (…); que ele portava uma faca com cabo branco; (…); que o 
capacete era preto, velho, estava todo arranhado, riscado e tinha um adesivo vermelho e amarelo.” (– fl . 140).

A funcionária IVANA COSTA DA CRUZ SANTOS reconheceu o Recorrente pela mancha 
no rosto, tendo declarado:

“que reconheci o capacete na Delegacia; que fi z um reconhecimento na Delegacia; que colocaram pessoas 
parecidas uma do lado da outra; que identifi quei pela mancha no rosto e pelo olhar vidrado; que a viseira 
era bem aberta; que não tive dúvida que a pessoa que reconheci na Delegacia foi o autor do assalto; que o 
capacete era velho, todo arranhado e tinha uma marca nas cores vermelhas e amarela; que não conhecia o 
acusado; (…); que cheguei a ver a faca; que a faca era uma faca de mesa com cabo branco;...”

Ressalte-se que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio com violência à pessoa, tem 
importante destaque, pois é quem participa dos fatos, mormente quando seu depoimento encontra 
agasalho no conjunto probatório e se mostra verossímil à análise dos fatos.

Nesse sentido têm se posicionado os Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO FUN-
DADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. "As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes 
cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a 
palavra divergente do réu" (STJ – HC nº 195.467/SP, Ministra Maria � ereza de Assis Moura, 
Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
2. A pretendida absolvição do paciente, por infi rmar o juízo de valoração das provas feito pela instância 
ordinária, demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.
Ordem denegada. (STJ – SEXTA TURMA – HC 190219/DF HABEAS CORPUS 2010/0208750-6 
– Relator Min. Sebastião Reis Júnior julg. 06/10/2011 – Dje 09/11/2011) GRIFAMOS.
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E ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PRO-
BATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassifi car a conduta dos 
acusados pela prática do crime tipifi cado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código 
Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, 
tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quan-
do narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e 
sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o 
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o 
reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal 
como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp 865331 / MG AGRAVO RE-
GIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0060578-7 Relator(a) Ministro RI-
BEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/03/2017 
Data da Publicação/Fonte DJe 17/03/2017).

Por outro lado, também evidencia a empreitada criminosa, o depoimento dos policiais:
“(...) que eu participei da diligência que culminou com a prisão do acusado; Que tomei conhecimento do 
fato através de uma ligação e me desloquei até a clínica Magnun Diagnóstico; Que chegando lá mantive 
contato com algumas pessoas e apresentei a foto de um indivíduo por haver uma suspeição dessa modalidade 
de crime está sendo praticado por ele; Que na hora uma das funcionárias da clínica reconheceu através da 
foto e, em seguida, fomos fazer diligência para ver se localizava; Que localizamos a motocicleta e o indivíduo 
e conduzimos a delegacia; Que o pai dele também foi conduzido, pois a motocicleta estava parada em frente 
a residência do pai dele; Que fomos até uma outra residência indicada por uma outra pessoa que estava ali; 
Que quando chegamos nessa outra residência encontramos ele, o Manchinha; Que já tinha essa suspeição; 
Que as características as pessoas sempre falavam: negro, com uma mancha no rosto; Que teve uma época 
aqui que diversos estabelecimentos comerciais foram assaltados dessa forma; (...); Que a moto encontrada 
na frente da casa do pai dele era uma YBR vermelha; (…); Que na outra casa tinha uma outra motocicleta 
YBR, cor vermelha; Que ele estava saindo nessa moto; que ele foi preso em uma residência próxima a casa 
do pai dele, cerca de 30 metros; (…); Que a motocicleta teria sido deixada na porta da casa do pai dele há 
pouco tempo e a moto estava quente; (…).” (TEN PM REINAN SANTOS VELOSO)

E ainda:

“(...) que eu participei da diligência que culminou com a prisão do acusado; (…);que no momento da prisão 
o acusado estava de capacete; que tinha uma moto vermelha na hora da prisão; que o capacete era preto e 
não tinha viseira; (…) que na Delegacia a vítima reconheceu a moto como sendo a usada (…);" (SD PM 
CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades com a relação à 
efi cácia probatória dada aos testemunhos prestados por policiais, conforme se verifi ca no julgamento 
a seguir transcrito:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI nº 11.343/06, 304 E 333, DO CÓ-
DIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA 
IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE 
DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.1. ....2. 
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja 
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de 
inquestionável efi cácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. 
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.3...4 ...5. Ordem denegada”. (STJ-QUINTA 
TURMA – HC 149540 SP. Rel. Min. LAURITA VAZ, Julg. 12/04/2011. Pub. DJe 04/05/2011).

A sentença analisou toda a prova concluindo que “o álibe apresentado pelo acusado não se 
sustenta”, esclarecendo ainda que:

“As vítimas foram absolutamente fi rmes em afi rmar que reconheceram o acusado como sendo o autor 
do roubo no estabelecimento comercial, bem como narraram com segurança e sem contradições a 
forma como os fatos se deram, afi rmando sob o crivo do contraditório que o autor do roubo estava de 
capacete preto, velho, arranhado, sem a viseira e que o acusado ameaçou uma das vítimas com uma 
faca de cabo branco”

Sobre a autoria do delito, assim se pronunciou a douta Procuradoria de Justiça, à fl . 16-v:

“Desse modo, vê-se que as vítimas reconheceram o Apelante como sendo o autor do roubo descrito na 
denúncia, descrevendo suas características físicas, inclusive a inconfundível mancha na face, o capace-
te e a motocicleta vermelha utilizada no crime, em harmonia com o que disseram as testemunhas”. […]
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do Apelante em relação ao crime previsto no art. 157, 
§ 2º, inciso I, do Código Penal, não merece acolhida o pleito absolutório”.

Desta forma, constata-se que a versão apresentada pelo Recorrente se mostrou contraditória 
e divorciada do conjunto probatório existente nos autos, posto que restou provado a contento que 
encontrava-se efetivamente no local do crime.

A materialidade restou comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão de fl . 16, pelos 
autos de reconhecimento de fl s. 20, 23 e 25, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas.

Desta forma, a sentença que condenou o Réu EDVALDO SOUZA ROCHA pelo delito de 
roubo deve ser mantida, considerando as provas carreadas aos autos, que comprovam a sua atuação 
no delito e atestam a fragilidade e a inidoneidade dos argumentos lançados pelo Apelante no seu 
recurso, sendo descabida, portanto, a absolvição pretendida.

Sem razão o Apelante, nesse aspecto.
DOSIMETRIA
Requer o Apelante a readequação da pena-base para o mínimo legal, com a consequente redução 

da pena de multa.
Quanto à alegação da necessidade de reforma da sentença para que a pena seja fi xada no mínimo 

legal, tal análise necessita de reavaliação da dosimetria da pena efetivada na sentença condenatória, 
o que passo a fazer.

A MM. Juíza sentenciante, ao analisar os critérios inerentes ao sistema trifásico para a individua-
lização da pena, apreciando e valorando subjetivamente, para a fi xação da pena-base, as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente 5 (cinco) circunstâncias: culpabilidade, 
antecedentes, personalidade, consequências e comportamento da vítima, fi xando a pena-base, na 
primeira fase da dosimetria em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Verifi ca-se na sentença que apenas a fundamentação utilizada pela Juíza a quo para a valoração 
negativa dos antecedentes se mostra idônea, por ter o recorrente contra si sentença penal condenatória, 
com trânsito em julgado, conforme certifi cado às fl s. 47/48.

É que “culpabilidade alta”, “caráter fraco, distorcido; personalidade voltado para o crime”, 
“não houve devolução dos bens subtraídos” e “omportamento da vítima: entendo que não facilitou 
a efetividade do delito” não se prestam às valorações negativas da culpabilidade, personalidade, con-
sequências e comportamento da vítima, respectivamente, conforme entendeu a douta Procuradoria 
de Justiça em seu Parecer às fl s. 17/18, onde conclui:

“À exceção de “antecedentes”, a que se pode atribuir desfavorabilidade, uma vez que a certidão vista 
às fl s. 240/242 confi rma a existência de duas ações penais com trânsito em julgado, em desfavor do 
Apelante, as demais circunstâncias judiciais não poderiam ter sido valoradas como desfavoráveis.
[...]
Assim, a partir da valoração expressamente negativa de apenas uma circunstância do elenco do art. 
50, do Código Penal, a pena-base imposta ao requerente não poderia ser incrementada em três anos e 
meio, é dizer, mais que 50% do mínimo legal, devendo ser redimensionada em patamar mais próximo 
ao mínimo legal”.
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Assim, analisando a dosimetria da pena efetuada na sentença condenatória, infere-se que a 
pena-base deve ser reduzida para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Isso porque, a doutrina tem se manifestado pela aplicação, a cada circunstância judicial valorada 
negativamente, do quantum de aumento correspondente a 1/8 (um oitavo), entendimento adotado 
por esta Câmara Criminal, e que possui respaldo em entendimento jurisprudencial fi rmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ, 6a Turma, HC: 188716 DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 
j. 17/11/2011).

Nesse sentido é a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto e que atualmente encontra amparo na juris-
prudência busca, sobretudo, a segurança jurídica, partindo do princípio de que legalmente não existe 
nenhuma preponderância dada pelo legislador às circunstâncias judiciais.
O critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores repousa 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 circuns-
tâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
Com este raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada circunstância judicial (com 
absoluta proporcionalidade), que servirá de parâmetro para o julgador promover a análise individu-
alizada no momento de dosagem da pena-base. (Grifos Acrescidos)(SCHMITT, Ricardo Augusto. 
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática, 7ª Edição. Editora Juspodivm, Salvador: 2012, p. 166) 
(Grifos Acrescidos)

Desta forma, mantendo a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, a 
pena-base privativa de liberdade deve ser reduzida para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 
considerando a regra acima referida e o intervalo de 4 a 10 anos para o delito de roubo.

Na segunda fase, com acerto, não reconheceu a MM. Julgadora a existência de circunstâncias 
atenuantes e reconheceu a circunstância agravante do inciso I, do art. 61, do CP (reincidência) 
devendo a pena ser fi xada, nesta fase, em 5(cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É que existe o entendimento consolidado pela possibilidade de cumulação da reincidência com 
os maus antecedentes, em caso de diversas condenações anteriores, não representando bis in idem, 
porque relativa a dois fatos distintos, valorados em fases distintas da dosimetria da pena, considerando 
a existência de duas ações penais com trânsito em julgado (certidão de fl s. 240/242), podendo uma 
delas ser utilizada como circunstância agravante da reincidência.

Já na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos I (se 
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma), majorando a pena em 1/3 (mínimo legal).

Ocorre que o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, foi expressamente revogado pela Lei 
13.654/2018, portanto deve ser aplicado retroativamente em vista do seu caráter de lex mitior, 
excluindo-se a majorante do cálculo da dosimetria.

Assim, fi ca a pena defi nitiva fi xada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de 
reclusão.

A pena de multa deve ser mantida em 28 (vinte e oito) dias-multa, aplicando-se o princípio da 
proibição da reformatio in pejus, mantendo-se o valor do dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) 
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por outro lado, verifi ca-se a possibilidade de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do 
Código de Processo Penal.

Com efeito, havendo período de prisão preventiva cumprida pelo sentenciado que foi preso 
em fl agrante em 09/04/2014, sendo a sentença prolatada em 11/05/2016, conforme reconhecido na 
sentença, tem-se que a detração, in casu, se prestaria a modifi car o regime de cumprimento de pena 
para o aberto, por lhe faltar menos de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade a cumprir, no 

entanto, considerando ser o Recorrente reincidente, fi ca agora o regime de cumprimento de pena 
alterado para o semiaberto.

Por fi m, não se verifi ca a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por res-
tritivas de direito, pois o Apelante não preenche o requisito previsto no art. 44, I do Código Penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Pleiteia o Recorrente a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando sua prisão 

como antecipação de pena, entendendo desnecessária a segregação cautelar.
No presente caso, no entanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.
Analisando-se os autos, verifi ca-se que a fundamentação concreta e idônea, com a indicação 

de elementos e fatos deles extraídos, demonstra a real necessidade de imposição da custódia cautelar 
ora combatida, para preservar a ordem pública, como restou asseverado pela Juíza sentenciante ao 
dizer nega ao Réu o direito de recorrer em liberdade:

“O sentenciado está preso. Ademais, considero para tanto, o regime fi xado para a negação do direito 
de recorrer em liberdade e, ainda para fi ns de garantir a ordem pública, mantendo a paz no meio social 
da cidade de Guanambi.
Além disso, ainda subsistem os requisitos da preventiva, notadamente o resguardo da ordem pública, 
uma vez que a sua liberdade causa sério risco à paz social, porquanto vem reiteradamente praticando 
crimes contra o patrimônio”.

Com efeito, a conduta atribuída ao Paciente refl ete a necessidade da manutenção da sua custódia, 
sob pena de risco à ordem pública, em atendimento aos requisitos do art. 312 do CPP, mormente 
por ter sido o Apelante condenado pela prática de roubo no interior de uma clínica com utilização 
de uma faca, causando pânico na médica, paciente e funcionários, além de ser reincidente na prática 
de outros delitos.

Mostra-se correta, portanto, a prisão do condenado como forma de garantir a ordem pública, 
evitar a reiteração delitiva, preservando os fi ns da execução, mormente pelo fato do crime praticado 
pelo acusado ser de extrema gravidade, causando repugnância e abalando na ordem pública, a fi m 
de garantir que o mesmo, em liberdade, não continue na empreitada delituosa.

Em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já fi rmou entendimento jurisprudencial 
no sentido de que a periculosidade social do Réu consiste em fundamento idôneo para a decretação 
da prisão preventiva, para fi ns de garantia da ordem pública.

A douta Procuradoria de Justiça, sobre o tema emitiu o seguinte opinativo, à fl . 18:

“…o Apelante permaneceu preso durante todo o processo, porque presentes os requisitos da prisão 
preventiva que, ao contrário do que se alega, foi efetivamente justifi cada na presença dos motivos que a 
autorizam, em especial pela gravidade de que se reveste o crime de roubo majorado pelo uso de arma, 
nas circunstâncias verifi cadas concretamente”.

Verifi cando, pois, que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, pelo Juízo de 1ª 
instância, e que o mesmo identifi cou a necessidade de decretação da custódia cautelar do Réu para 
garantir à ordem pública, em consonância com os ditames legais, impõe-se, portanto, a manutenção 
da preventiva, devendo mesmo ser negado o direito de recorrer em liberdade.

Sem razão o Apelante, também nesse aspecto.
DO PREQUESTIONAMENTO.
Por fi m, prequestionou o Apelante, para acesso às instâncias superiores, o artigo 5º, incisos LIV, 

LV, LVI, LVII, LXXVIII, da Constituição Federal, os artigos 226, 312, 316, 386, VII, 377 § 1º do 
CPP, e os artigos 59, 61, I e 157, todos do Código Penal.

Ante à referência feita pelo Apelante, acerca do prequestionamento, verifi ca-se que as matérias 
prequestionadas já foram devidamente abordadas no presente acórdão, de modo que a análise pontual 
sobre elas se mostra desnecessária, salientando que o posicionamento constante do decisum representa 
a interpretação feita pelo Magistrado quanto às matérias postas em discussão.
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Ante o exposto voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação Criminal interposto, NEGAN-
DO-LHE PROVIMENTO, de ofício, exclui-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da 
culpabilidade, personalidade, consequências e comportamento da vítima, exclui-se a majorante do 
inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP (Lex Mitior) e reduz-se a pena defi nitiva para 5 (cinco) anos, 
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, aplicando-se a detração para assegurar o direito de o 
Apelante aguardar o trânsito em julgado da sua condenação em estabelecimento compatível com o 
regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso em regime mais gravoso, restando mantida, 
nos demais termos, a sentença recorrida conforme lançada.

TJBA – Apelação Criminal nº 0000508-88.2016.8.05.0027, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Desa. Aracy Lima Borges, julgado em 19/06/2018

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal CRIMINAL. ROU-
BO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP). CONDENA-
ÇÃO DO APELANTE EM 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO. ISENÇÃO DA 
PENA PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA LIMITADA À DO-
SIMETRIA DA PENA. PENA-BASE – INIDÔNEA NEGATIVAÇÃO DOS 
VETORIAIS “PERSONALIDADE DO AGENTE” E “CONSEQUÊNCIAS 
DO CRIME” – MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RE-
LAÇÃO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME” – PENA BASILAR REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO 
E VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 
65, I, DO CP), NOS LIMITES PRECONIZADOS NA SÚMULA 231/STJ. 
RECONHECIDA A PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – EMPREGO 
DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – INTELIGÊNCIA DA 
SÚMULA 443/STJ – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3 
(UM TERÇO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 5 (CIN-
CO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MODIFICAÇÃO 
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO 
PARA O SEMIABERTO. MANTIDA A ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁ-
RIA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CO-
NHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 000508-88.2016.8.05.0027, 
da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, tendo como Apelante JOÃO VICTOR VIEIRA DE LIMA 
e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e dar-lhe parcial provimento, na forma do Voto que passa a fazer parte integrante do 
presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de JOÃO VICTOR VIEIRA 
DE LIMA, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença de fl s. 126-127, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa, que julgou proce-
dente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP. A 
sanção restou fi xada em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e houve isenção da 
sanção pecuniária legalmente prevista.

Contra o édito condenatório, inicialmente foram opostos Embargos de Declaração, objetivando 
a supressão da alegada omissão, referente ao arbitramento dos honorários do advogado dativo. Através 
da sentença de fl . 160, o recurso horizontal foi acolhido, condenando a Fazenda Pública do Estado 
da Bahia a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do causídico.

Interposto o Recurso de Apelação Criminal à fl . 132, em cujas razões de fl s. 133/142 a Defesa 
requer a reforma do julgado tão somente quanto à dosimetria da pena, a fi m de que a pena-base seja 
fi xada no mínimo legal, bem como pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade. 
Por fi m, na terceira fase de dosimetria da pena, pugna que as causas de aumento sejam aplicadas 
no patamar de 2/5 (dois quintos), diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público, ora apelado, deixou de ofertar as contrarrazões, invocando o Enunciado 
nº 15 do CONCRIM (fl . 163).

No parecer de fl s. 171/175, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e 
provimento da apelação, a fi m de que haja a reforma da dosimetria da pena, bem como a reavaliação 
do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É o Relatório.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHE-
CIMENTO.

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

II – DO MÉRITO.
Inicialmente, narra a peça acusatória que, no dia 02/03/2016, por volta das 11:30 hs, em 

uma estrada vicinal entre as agrovilas II e IV, na cidade de Bom Jesus da Lapa, o ora Apelante, em 
companhia de terceiro identifi cado apenas como Bruno, e fazendo uso de uma arma de fogo, sub-
traiu a motocicleta de Elizânio Luiz da Costa, uma Honda Titan 150, cor azul, placa policial JJS 
3134, além de uma "pochete" e um aparelho de celular, de propriedade da vítima. Em seguida, o 
réu empreendeu fuga.

Consta ainda na denúncia, que após as diligências policiais, o acusado foi encontrado trafegando 
com a referida motocicleta, em companhia de seu irmão adolescente e, ao fugir, bateu o veículo, sendo 
preso na posse, também, de uma arma calibre 38, da marca Rossi, número E 060080, devidamente 
municiada com seis projéteis, além de outras munições que trazia no bolso.

Embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, infere-se dos autos que a materialidade 
delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (fl . 30), e do 
auto de entrega (fl . 24, dos autos do inquérito policial – anexo). Por sua vez, a autoria delitiva se 
evidencia da própria confi ssão do ora Apelante perante a autoridade policial (fl s. 35/36), dos teste-
munhos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado (mídia de fl . 101), e do 
depoimento da vítima na fase inquisitiva (fl s. 18/19).

Adentrando o mérito do inconformismo recursal, infere-se da sentença invectivada que, na 
primeira fase de dosimetria, a pena-base foi fi xada em 6 (seis) anos de reclusão, diante da valoração 
negativa das circunstâncias judiciais "personalidade do agente", "circunstâncias e consequências do 
crime", mediante a seguinte fundamentação:

"(...) Nos termos do art. 59, do Código Penal, passo a dosar a pena. Não consta antecedentes condenató-
rios ao réu. A personalidade do réu, por sua vez, encontra-se desvirtuada da média social, pois 
responde, de acordo com as certidões de antecedentes, a vários processos. As circunstâncias e 
consequências do crime são graves, pois o réu estava em companhia de menor, conforme o mesmo 
alega, seu irmão, desvirtuando o crescimento emocional do mesmo. O comportamento da vítima 
não favoreceu ao delito. Desta forma, fi xo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão (...)". (fl s. 126/127 – 
grifos aditados).
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Em que pese a individualização da pena seja faculdade do magistrado sentenciante, in casu, 
verifi ca-se que os fundamentos utilizados pelo julgador singular não se mostram idôneos à exasperação 
da pena-base. Portanto, no entendimento desta Relatora, razão assiste à defesa, em parte, no que 
tange à alegada ocorrência de erro judicial quanto à reprimenda fi xada ao recorrente.

Com efeito, o juízo a quo sopesou negativamente o vetor personalidade do agente, lastrean-
do-se tão somente em certidão de antecedentes criminais. Ocorre que não há, no caso sub judice, 
elementos sufi cientes para proceder tal valoração, considerando que, como bem asseverou Ney 
Moura Teles: “a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da 
psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um complexo de características 
individuais próprias, adquiridas, que determinam ou infl uenciam o comportamento do sujeito”55

Ressalte-se, ainda, ser entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 
que "a falta de elementos concretos a provocar uma negativa valoração da personalidade do paciente 
é causa de fl agrante ilegalidade, permissiva de modifi cação da pena cominada, de modo a afastar o 
fundamento inidôneo e, proporcionalmente, aplicar os demais, diminuindo a reprimenda estabele-
cida" (AgRg no HC 380.576/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado 
em 28/3/2017, DJe 4/4/2017).

Destarte, maxima venia, o argumento judicial encontra-se desprovido de razoabilidade, des-
merecendo, portanto, o timbre da prestabilidade.

Por sua vez, as consequências e circunstâncias do crime foram analisadas e valoradas negativa-
mente, valendo-se o Magistrado da mesma fundamentação para proceder a exasperação da pena-base.

No tocante às consequências do crime, o ilustre doutrinador Ricardo Schmitt

"Revela-se pelo resultado da própria ação do agente. Devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado 
pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-se 
analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos (...) exige um plus, que 
deriva do ato ilícito praticado, não podendo ser próprio do tipo".

Dessa forma, no caso em julgamento, verifi ca-se que o fato de o réu estar em companhia de 
menor não se traduz em argumento sufi ciente a considerar que o delito gerou danos maiores à 
coletividade, à vítima ou a seus familiares. Nessa linha intelectiva, já decidiram os Tribunais Pátrios:

Apelação Criminal CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. REJEITA-
DAS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA 
DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DA 
VALORAÇÃO NEGATIVA. (...) 3. Por consequências do crime, “deve-se analisar a maior ou me-
nor danosidade decorrente da ação delituosa praticada, não necessariamente típicos do crime.” 
Embora seja possível a mácula das consequências pelo dano causado pelo crime indiretamente 
a terceiros, na hipótese não há como se dizer que as consequências extrapolaram a normalidade 
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF – APR: 19990310006358, Relator: CESAR LA-
BOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 01/10/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 
Publicado no DJE: 09/10/2015. Pág.: 74).

Dessa forma, imperioso é o afastamento da circunstância judicial “consequências do crime”.
Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, impõe analisar se o modus operandi empregado 

na prática do delito resulta maior gravidade.
No caso dos autos, registre-se que restou comprovado que o roubo foi cometido em concurso 

de pessoas, o que denota uma maior graveza da que se verifi caria caso o crime fosse cometido apenas 

55. apud Greco, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 5 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 628.

por um agente, o que respalda o argumento utilizado pelo Magistrado a quo ao valorar negativamente 
o referido vetorial.

Nesse contexto, infere-se, pois, que o juízo sentenciante utilizou a qualifi cadora prevista no 
art. § 2º, II, do art. 157, do CP, para exasperar a pena-base, já que o emprego de arma de fogo foi 
utilizado como causa de aumento, na 3ª fase de dosimetria da pena.

Decerto, não houve injustiça ou bis in idem na decisão guerreada, considerando que, diante do 
reconhecimento de duas majorantes, não há óbice em se decompô-las nas várias etapas da dosimetria, 
desde que adequadas à fase e com o cuidado de se evitar o ne bis in idem.

Nessa linha intelectiva, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram 
tal entendimento:

"(...) 1. É pacífi co na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo mais de uma causa de 
aumento de pena, expressamente reconhecidas, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase 
da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a sanção inicial, desde que não seja 
utilizada a mesma circunstância em momentos distintos da fi xação da pena, sob pena de incorrer no vedado 
bis in idem.

2. No presente caso, foram 03 (três) causas de aumento reconhecidas, tendo o magistrado sentenciante utili-
zado duas delas para justifi car o aumento da reprimenda na primeira fase, restando apenas uma para carac-
terizar a majorante do roubo. [...] (HC 347.737/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

"[...] 4. Nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode atuar como majorante da 
terceira fase da dosimetria e as demais como agravantes genéricas, se previstas no artigo 61 e 62 do CP, ou 
como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do ne bis in idem e o per-
centual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento. (...). (HC 86.409/MS, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014).

Dessa forma, readequa-se a pena-base corporal para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na segunda fase, merece amparo o inconformismo da defesa referente à necessidade de reco-

nhecimento da atenuante da menoridade, na forma prevista no art. 65, I, do CP. Com efeito, 
conforme já relatado, extrai-se da denúncia que o delito foi praticado em 02/03/2016, ocasião em 
que o Apelante possuía 19 (dezenove) anos, considerando que o mesmo nasceu em 02/01/1997, 
conforme documento de fl s. 88/89.

Ademais, de ofício, verifi ca-se que o Apelante confessou espontaneamente a prática delitiva 
perante a autoridade policial (fl . 35). Contudo, deixa-se de reconhecer tal atenuante, por ser pacífi co 
o entendimento de que a confi ssão, na fase inquisitorial, somente há de ser valorada desde que tenha 
alicerçado o decreto condenatório, o que não foi o caso sub judice.

Dessa forma, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), 
e diante da ausência de agravantes, readequa-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão, 
observando-se os limites do quanto dispõe a Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância 
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, embora não haja causas de diminuição, encontram-se presentes 2 (duas) 
majorantes, previstas na parte especial do Código Penal, devidamente comprovadas nos autos, quais 
sejam: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Não obstante, observa-se da decisão invectivada, que o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/2 
(metade), sem, contudo, apresentar fundamentação concreta, encontrando-se, por conseguinte, em 
dissonância ao entendimento expresso na Súmula 443, do STJ, que assim preleciona: "O aumento 
na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação 
concreta, não sendo sufi ciente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
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Portanto, atentando-se à fração prevista no tipo penal incriminador, na forma disposta no § 2º 
do art. 157, do CP, a presença de duas majorantes no roubo, por si só, não deve conduzir ao aumento 
superior ao mínimo permitido, a não ser que apresentem, em si, gravidade qualitativa, como, por 
exemplo, serem mais de dois agentes ou de arma de elevado poder ofensivo.

Dessa forma, acolhe-se o pleito defensivo, bem como o parecer ministerial, para reformar a fração 
de aumento, fi xando-a no mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço). Por conseguinte, redimensiona-se 
a pena defi nitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No que pertine ao regime inicial de cumprimento da pena, devem ser observados os critérios 
previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. No caso em tela, constata-se que o Apelante não é reincidente, 
e a pena privativa de liberdade aplicada, embora superior a 4 (quatro) anos, não excede a 8 (oito) anos.

Deste modo, impõe-se a modifi cação do regime inicial do cumprimento da pena para o semia-
berto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEI-
TA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPO-
RAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME PRISIONAL FECHADO. REGIME PRISIONAL 
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE ENSEJAM 
O REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCE-
DIDA DE OFÍCIO.
(...)
– No caso, considerando a pena de 5 anos de reclusão, a primariedade do paciente e o fato de a pena-base 
ter sido fi xada no mínimo legal, ante a valoração favorável dos vetores do art. 59 do Código Penal, deve ser 
estabelecido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP.
– Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para modifi car o regime de cumprimen-
to da pena para o semiaberto.” (HC 358.452/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSE-
CA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 25/08/2016)

Por fi m, impõe ressaltar que a isenção da pena pecuniária, na forma procedida pelo Magistrado 
a quo, não possui amparo legal, constituindo-se, data maxima venia, em nítida violação ao Princípio 
da legalidade. Como cediço, a fi xação da sanção pecuniária é uma consequência iniludível da tarefa 
do Julgador em dosar as penas previstas abstratamente no tipo legal.

Nesse desiderato, tratando-se a multa em comento de sanção de natureza penal, a condição 
econômica do Réu não autoriza a dispensa ou a isenção de seu pagamento, mas apenas orienta o 
Magistrado na fi xação de seu montante. Contudo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, e 
ante o princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a isenção da referida reprimenda.

III – DETRAÇÃO PENAL
Considerando o quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, reconheço o direito à detração da 

pena do período de prisão cautelar. Contudo, deixo de efetivá-la, ante a ausência de dados atualizados 
nos autos a respeito do quantum de cumprimento de pena provisória pelo Acusado, restando ao 
MM. Juiz da Vara de Execução Penal a análise desta matéria.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do RECURSO e DAR-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO, para fi ns de redimensionar a aplicação da pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) 
meses de reclusão; reconhecer e valorar a atenuante da menoridade relativa, nos limites preconizados 
na Súmula 231, do STJ; fi xar a pena defi nitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) anos de reclusão; 
alterar o regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto, na forma prevista no art. 33, 
§ 2º, alínea b, do Código Penal, mantendo-se, contudo, a isenção da pena pecuniária, e os demais 
termos da sentença.

TJBA – Apelação Criminal nº 0305200-14.2011.8.05.0001, Primeira Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, julgado em 12/12/2017

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESACATO. 
IMPUTAÇÃO DO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 331 DO CÓDI-
GO PENAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL NÃO CONFIGURADA. DENUN-
CIADO CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO 
CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXEGESE DO ART. 366 DO 
CPP. COMPATIBILIDADE DO DELITO DE DESACATO COM A CON-
VENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH). CONTRO-
LE DE CONVENCIONALIDADE. TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA 
DE DESACATO, COM O FIM DE RESGUARDAR A INCOLUMIDADE 
DO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO OU EM RAZÃO DA FUNÇÃO 
DELEGADA PELO ESTADO. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO SE 
CONSTITUI COMO DIREITO ABSOLUTO. ENTENDIMENTO CON-
SAGRADO EM JULGADOS DA CORTE INTERNACIONAL DE DIREI-
TOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR 
EXCESSOS NO EXERCÍCIO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRES-
SÃO, QUE VIOLEM DIREITO ALHEIO OU COLOQUEM EM RISCO 
A SEGURANÇA NACIONAL OU A ORDEM PÚBLICA. EXEGESE DO 
ARTIGO 13.2 DO CADH. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO 
DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – TESTE TRIPARTITE. JULGADO DA 
3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARANDO A 
VIGÊNCIA DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDI-
CO PÁTRIO. PRELIMINAR DE “PRESCRIÇÃO VIRTUAL” REJEITADA. 
Apelação Criminal PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Na hipótese sob descortino, adstringe-se o mérito deste recurso à insurgência do 
Apelante contra a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, nos termos do 
art. 397, III, do CPP, sob a arguição de que o art. 331 do Código Penal fora total-
mente recepcionado pela Constituição Federal e que inexiste qualquer discordância 
com o Pacto de São José da Costa Rica.
II. O douto Juiz a quo, fi rmando posicionamento no sentido de que a criminaliza-
ção do desacato está em desacordo com a Convenção Americana de Direitos Hu-
manos, em controle de convencionalidade, afastou a aplicabilidade do art. 331 do 
Código Penal, em face do art. 13 da CADH, julgando improcedente a denúncia, 
para absolver sumariamente o réu, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 
397, III, do Código de Processo Penal
III. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, podendo o agente ser res-
ponsabilizado por excessos no seu exercício, que violem direito alheio ou coloquem 
em risco a segurança nacional ou a ordem pública. Vale ressaltar, contudo, que 
essa responsabilidade deve estar defi nida em lei, em parâmetros claros, específi cos 
e dentro de um contexto fático, a fi m de evitar interpretação subjetiva e abuso de 
poder.
IV. Com efeito, o art. 331 do Código Penal foi editado em razão da imprescindi-
bilidade de impor o respeito, a dignidade e o prestígio ao funcionário público no 
exercício da atividade designada pela Administração Pública.
Tem-se, portanto, que o núcleo do tipo penal é bem claro e específi co, confi gu-
rando crime de desacato apenas palavras ofensivas, de menosprezo, pronunciadas 
de forma dolosa, contra o funcionário público no exercício da função ou em razão 
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dela, sendo imperioso que conste da peça acusatória e da sentença as expressões 
proferidas pelo agente.
V. Por outro lado, do exame da norma supostamente contrariada, tem-se que a 
Convenção Americana de Direitos Humanos consiste em um tratado internacio-
nal que tem por fi m estabelecer direitos fundamentais da pessoa humana, dentre 
os quais a liberdade de expressão, celebrado pelos integrantes da Organização de 
Estados Americanos (OEA), ratifi cado sem ressalvas pelo Brasil, em 25 de setembro 
de 1992, e internalizado no ordenamento jurídico pátrio.
VI. No tocante à hierarquia das normas, impende ressaltar que o Supremo Tribu-
nal Federal fi rmou entendimento no sentido de que tratado internacional sobre 
direitos humanos, ratifi cado pelo Brasil, tem caráter supralegal, estando situado no 
ordenamento jurídico pátrio em patamar inferior à Constituição Federal, porém 
superior à legislação infraconstitucional, tornando inaplicável a norma interna com 
ele confl itante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratifi cação.
Vale salientar, entretanto, que na hipótese de tratado ou convenção votado sob o 
regime do art. 5º, § 3º, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 
que não é o caso, a norma terá status de emenda constitucional e estará sujeita a 
controle de constitucionalidade.
VII. Destarte, in casu, tratando-se de controle de convencionalidade, cujo objetivo 
é harmonizar as normas infraconstitucionais como os dispositivos internacionais 
validados pelo Brasil, por meio da adesão aos tratados sobre direitos humanos, 
passamos a confrontar a norma do art. 331 do Código Penal, que cuida da fi gura 
do desacato, tida como incompatível, com o art. 13 do Pacto de São José da Costa 
Rica, que disciplina a liberdade de pensamento e de expressão.
VIII. Constata-se, de plano, que o próprio art. 13 da CADH, no inciso 1, defi ne em 
que consiste o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Além do que, em 
seu inciso 2, inobstante vede a instituição da censura prévia, excetuando a hipótese 
prevista no inciso 4, prevê a possibilidade de se atribuir “responsabilidades ulterio-
res, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 
assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) a proteção 
da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.”.
IX. Importa ressaltar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH), que não possui caráter decisório nem força vinculante, conforme dispõe o 
art. 41 do CADH, estabeleceu apenas a recomendação para que os países aderentes 
ao Pacto de São José da Costa Rica revogassem suas respectivas leis de desacato.
X. Por outro lado, sobre a matéria já se posicionou a Corte Internacional de Direitos 
Humanos (IDH), órgão com atribuição jurisdicional, rechaçando, em diversos jul-
gados, a condição de direito absoluto que se quer atribuir à liberdade de expressão 
e reafi rmando que esta deve ser exercida em respeito aos demais direitos, consoante 
registrado no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Ex-
pressão, aprovado em 30 de dezembro de 2009, que tem como referência a juris-
prudência da Corte.
XI. Nessa senda, não se vislumbra qualquer contrariedade à liberdade de expressão, 
a tipifi cação penal da conduta defi nida como desacato, insculpida no art. 331 do Es-
tatuto Repressivo Pátrio. Ademais, verifi ca-se que a norma penal em questão atende 
às três condições específi cas, emanadas do artigo 13.2 da CADH, denominado 
teste tripartite, exigidas pela Corte Internacional.

XII. Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Ha-
beas Corpus nº 379.269 – MS, pela 3ª SEÇÃO, órgão colegiado que reúne as duas 
Turmas de Direito Penal do STJ (5ª e 6ª Turmas), fi rmou entendimento no sentido 
de declarar vigente no ordenamento jurídico pátrio o tipo penal do desacato, por 
não restar confi gurada qualquer incompatibilidade com as normas da Convenção 
Americana de Direitos Humanos.
XIII. Após o julgamento do Recurso Especial nº 1.640.084 – SP, pela 5ª Turma 
do STJ, afastando a condenação do recorrente pelo delito de desacato, por conside-
rar incompatível com os parâmetros normativos do art. 13 da CADH, a 3ª Seção 
do STJ afetou o julgamento do Habeas Corpus supracitado, a fi m de pacifi car o 
posicionamento do Colegiado pela incolumidade do crime de desacato, em razão 
de não representar, nos termos do art. 331 do Estatuto Repressivo Penal, qualquer 
violação ao direito à liberdade de expressão.
XIV. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO 
PROVIMENTO DO APELO.
XV. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRI-
TO, PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal CRIME Nº 0305200-
14.2011.8.05.0001, em que são partes, como apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA e, como apelado, ADRIANO COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM, os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO, 
para REJEITAR A PRELIMINAR arguida pelo apelado e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO 
APELO a fi m de anular a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia, irresignado com a sentença, de fl s. 72/77, prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Salvador, que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE 
DA DENÚNCIA para ABSOLVER SUMARIAMENTE ADRIANO COSTA DOS SANTOS da 
acusação de desacato, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 397, III, do CPP.

De logo, há de ser encampado o relatório albergado na sentença absolutória, com espeque no 
princípio da economia processual, havendo de acrescentar o quanto segue explicitado.

Em razões de apelação, às fl s. 81/87, a acusação sustenta a necessidade de reforma da sentença 
pelos argumentos a seguir expendidos.

Inicialmente, insurge-se contra o fundamento da sentença no que se refere à afi rmação de que 
o Art. 331 do Código Penal não fora recepcionado pela Constituição Federal, bem como que estaria 
em desacordo com o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Assevera que 
a referida norma foi totalmente recepcionada pela Carta Magna e que inexiste discordância com o 
Pacto supracitado.

Aduz, ainda, que a liberdade de expressão tratada na Convenção Americana de Direitos Huma-
nos não pode servir de argumento para impunidade, tampouco para legitimar conduta ofensiva ao 
agente público no exercício de sua função.

Pugna, por conseguinte, pelo provimento da Apelação Criminal interposta, reformando a 
decisão de 1º grau, que absolveu o apelado.
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A defesa, em sede de contrarrazões (fl s. 88/95), pugna, preliminarmente, pela aplicação da 
prescrição retroativa, levando em consideração a pena em perspectiva, com a, consequente, extinção 
da punibilidade, em face da “Prescrição Antecipada ou Virtual”.

No mérito, requer o improvimento do Recurso, mantendo-se a sentença objurgada por seus 
próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, no parecer nº 6.024/2017, de fl s. 07/12, pronunciou-se pelo pro-
vimento da apelação, anulando a sentença vindicada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, no tocante à legitimidade, tempestividade e regularidade 
formal, conhece-se do recurso.

Emerge da denúncia acostada às fl s. 03/04, que no dia 11 de maio de 2008, por volta das 3h50, 
em um ponto de ônibus em frente ao Shopping Barra, o ora denunciado tentou entrar no ônibus 
coletivo, utilizando uma carteira de passe com acompanhante, todavia o referido documento não foi 
aceito pelo motorista, que lhe instruiu a entrar pela porta traseira e pagar a passagem.

Aduz que o denunciado estava acompanhado de uma senhora, a qual pagou a passagem dele. 
Inconformado com a situação, o acusado passou a ofender o motorista chamando-o de "descarado" 
e "safado", chegando a dar dois tapas na caixa torácica do motorista.

Ato contínuo, o motorista parou o veículo e pediu ajuda policial. Ao ser abordado, o denun-
ciado ofendeu o Tenente da Polícia Militar Raimundo Gomes Barroso Neto e os subordinados do 
mesmo de "Porras" e "Filhos da Puta" e na sequência tentou fugir da presença da Polícia, pulando 
a balaustrada e se jogando nas areias da praia de Ondina.

Processado o acusado, o M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, 
julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA DENÚNCIA, ABSOLVENDO 
SUMARIAMENTE o Réu da acusação contra si lançada, por ATIPICIDADE DA CONDUTA, 
nos termos do art. 397, III, do CPP.

Na hipótese sob descortino, adstringe-se o mérito deste recurso à insurgência do Apelante 
contra a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, nos termos do art. 397, III, do CPP, 
sob a arguição de que o art. 331 do Código Penal fora totalmente recepcionado pela Constituição 
Federal e que inexiste qualquer discordância com o Pacto de São José da Costa Rica. Pugna, por 
conseguinte, pelo provimento da Apelação Criminal interposta, com a anulação da decisão de 1º 
grau, que absolveu o apelado.

I. DA PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL
A priori, impende analisar a preliminar arguida pelo Apelado, de aplicação da prescrição retro-

ativa, levando em consideração a pena em perspectiva, conceituada como sendo o reconhecimento 
antecipado da prescrição, antes do início do processo ou em uma de suas fases, sem que tenha havido 
prolação da sentença condenatória com base num raciocínio lógico em perspectiva, resultando na 
provável pena que seria imposta ao réu.

É cediço que a denominada prescrição antecipada ou virtual é matéria por demais controvertida 
no ordenamento jurídico, já tendo sido rechaçada pelos Tribunais Superiores, inclusive com a edição 
da Súmula 43856. Entretanto, por se tratar de Enunciado que não possui natureza vinculante, este 
Relator, desde quando exercia o cargo de Juiz de Direito de 1º grau, mantendo o mesmo entendi-
mento na condição de desembargador integrante da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, sempre reconheceu a possibilidade da ocorrência da prescrição 

56. Súmula 438: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

antecipada ou virtual, em qualquer momento da persecução penal, desde que já constatado 
na fase pré-processual ou no bojo do processo instrutório de que a imposição de pena não se 
concretizaria em virtude de impedimento futuro, tendo, inclusive, artigo jurídico publicado na 
Revista Entre Aspas – 5º Volume (julho/2016 – p. 11) da Universidade Corporativa do TJBA – 
UNICORP, sob o título “Vetores que Fundamentam a Plena Aplicabilidade da Prescrição Virtual 
no Direito Penal Brasileiro”.

Ocorre, contudo, que para a aplicação da prescrição virtual faz-se necessária a presença de 
elementos concretos para efetiva aferição da hipotética pena a ser aplicada, bem como do decurso 
do prazo prescricional, o que não se constata no caso em tela.

Compulsando os autos, verifi ca-se que a suposta conduta delituosa foi praticada no dia 
11/05/2008, tendo sido recebida a denúncia em 13/01/2012. Em seguida, o magistrado a quo, por 
meio da decisão interlocutória de fl . 69, datada de 20/03/2017, suspendeu o processo e o curso do 
prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão de o acusado, 
citado por edital, não ter apresentado defesa prévia.

Por fi m, ratifi cando a suspensão do processo e do prazo prescricional, o Juiz primevo prolatou, 
em 27/15/2015, o despacho de fl . 71, fi xando a data de 20/03/2016 para o reinício do curso do 
prazo prescricional.

Assim sendo, com base em tais elementos, não é possível mensurar a provável pena a ser aplicada 
ao acusado, razão pela qual, rejeita-se a preliminar arguida pelo apelado, passando-se ao exame do 
mérito do recurso.

II. DO MÉRITO – COMPATIBILIDADE DO DELITO DE DESACATO COM A CON-
VENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

No caso em exame, o Recorrido foi absolvido sumariamente da imputação do delito de desacato, 
previsto no art. 331 do CP, após denúncia do Ministério Público, sob a acusação de ter ofendido 
policiais militares no exercício da função pública, com as expressões "Porras" e "Filhos da Puta".

O douto Juiz a quo, fi rmando posicionamento no sentido de que a criminalização do desacato 
está em desacordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em controle de conven-
cionalidade, afastou a aplicabilidade do art. 331 do Código Penal, em face do art. 13 da CADH, 
julgando improcedente a denúncia, para absolver sumariamente o réu, por atipicidade da conduta, 
nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Impende, inicialmente, tecer algumas considerações acerca da “liberdade de expressão”, con-
sagrada como um direito essencial na Constituição Federal, no capítulo “Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais”, em seu art. 5º, inciso IX:

“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:
I – (...)
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científi ca e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença;”

A liberdade de expressão vem sendo garantida desde a publicação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no artigo XIX, nos seguintes termos: “Todo ser humano tem direito à liberdade 
de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.

Entretanto, esse direito não é absoluto, podendo o agente ser responsabilizado por excessos 
no exercício da liberdade de expressão que violem direito alheio ou coloquem em risco a segurança 
nacional ou a ordem pública. Vale ressaltar, contudo, que essa responsabilidade deve estar defi nida 
em lei, em parâmetros claros, específi cos e dentro de um contexto fático, a fi m de evitar interpretação 
subjetiva e abuso de poder.
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Nessa linha intelectiva, da análise da questão sub judice, tem que a norma penal considerada 
pelo Magistrado em dissonância com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), tratado do qual o Brasil é signatário, dispõe:

“Art. 331 – Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

Com efeito, o referido dispositivo legal foi editado em razão da imprescindibilidade de impor 
o respeito, a dignidade e o prestígio ao funcionário público no exercício da atividade designada pela 
Administração Pública.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. 
Pode implicar em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pú-
blica, incluindo ameaças e agressões físicas. Não se concretiza o crime se houver reclamação ou crítica contra 
a atuação funcional de alguém. (...) Deve constar na denúncia e na sentença quais foram exatamente as 
expressões utilizadas pelo agente, mesmo que de baixo calão.” (Código Penal Comentado – Ed. Revista 
dos Tribunais, 12ª ed., 2012, nº 39, p.1210).

Tem-se, portanto, que o núcleo do tipo penal é bem claro e específi co, confi gurando crime 
de desacato apenas palavras ofensivas, de menosprezo, pronunciadas de forma dolosa, contra o 
funcionário público no exercício da função ou em razão dela, sendo imperioso que conste da peça 
acusatória e da sentença as expressões proferidas pelo agente.

No mesmo sentido, o doutrinador Nélson Hungria, ao comentar a norma, consignou que:

"Todo funcionário público, desde o mais graduado ao mais humilde, é instrumento da soberana vontade e 
atuação do Estado. Consagrando-lhe especial proteção, a lei penal visa a resguardar não somente a incolu-
midade a que tem direito qualquer cidadão, mas também o desempenho normal, a dignidade e o prestígio 
da função exercida em nome ou por delegação do Estado" (Comentários ao Código Penal – Volume IX. 
Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 420-421).

Por outro lado, do exame da norma supostamente contrariada, tem-se que a Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos, datada de 22 de novembro de 1969, conhecida popularmente como 
Pacto de São José da Costa Rica, consiste em um tratado internacional que tem por fi m estabelecer 
direitos fundamentais da pessoa humana, dentre os quais a liberdade de expressão, celebrado pelos 
integrantes da Organização de Estados Americanos (OEA), ratifi cado sem ressalvas pelo Brasil, em 25 
de setembro de 1992, e internalizado no ordenamento jurídico pátrio a partir do Decreto Executivo 
nº 678, de 6 de novembro de 1992, como bem ressaltou o magistrado primevo.

No tocante à hierarquia das normas, impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, jul-
gando Recurso Extraordinário nº 466.343/SP, que analisava o tema da prisão civil do depositário 
infi el no contrato de alienação fi duciária, fi rmou entendimento no sentido de que, tratado inter-
nacional sobre direitos humanos, ratifi cado pelo Brasil, tem caráter supralegal, estando situado no 
ordenamento jurídico pátrio em patamar inferior à Constituição Federal, porém superior à legislação 
infraconstitucional, tornando inaplicável a norma interna com ele confl itante, seja ela anterior ou 
posterior ao ato de ratifi cação.

Vale salientar, entretanto, que na hipótese de tratado ou convenção votado sob o regime do art. 
5º, § 3º, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que não é o caso, a norma terá 
status de emenda constitucional e estará sujeita a controle de constitucionalidade.

Destarte, in casu, tratando-se de controle de convencionalidade, cujo objetivo é harmonizar 
as normas infraconstitucionais como os dispositivos internacionais validados pelo Brasil, através da 
adesão aos tratados sobre direitos humanos, passamos a confrontar a norma do art. 331 do Código 
Penal, que cuida da fi gura do desacato, tida como incompatível, com o art. 13 do Pacto de São José 
da Costa Rica, que disciplina a liberdade de pensamento e de expressão, a seguir transcrito:

“Artigo 13 – Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de 
procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a respon-
sabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias 
para assegurar:
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles 
ofi ciais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de ideias e opiniões.
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a 
eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.” (grifo nosso).

Constata-se, de plano, que o próprio art. 13 da CADH, no inciso 1, defi ne em que consiste 
o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Além do que, em seu inciso 2, inobstante vede 
a instituição da censura prévia, excetuando a hipótese prevista no inciso 4, prevê a possibilidade de 
se atribuir “responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) a 
proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral pública.”.

Importa ressaltar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que não 
possui caráter decisório nem força vinculante, conforme dispõe o art. 41 do CADH, estabeleceu 
apenas a recomendação para que os países aderentes ao Pacto de São José da Costa Rica revogassem 
suas respectivas leis de desacato.

Por outro lado, sobre a matéria já se posicionou a Corte Internacional de Direitos Humanos 
(IDH), órgão com atribuição jurisdicional, rechaçando, em diversos julgados, a condição de direito 
absoluto que se quer atribuir à liberdade de expressão e reafi rmando que esta deve ser exercida em 
respeito aos demais direitos, consoante registrado no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito 
à Liberdade de Expressão, aprovado em 30 de dezembro de 200957.

“61. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. O artigo 13 da Convenção Americana dispõe 
expressamente – em seus incisos 2, 4 e 5 – que ela pode estar sujeita a certas restrições e estabelece o marco 
geral das condições que tais restrições devem cumprir para serem legítimas. A regra geral está prevista no 
inciso 2, pelo qual “o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura pré-
via, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fi xadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar: (a) o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas; (b) a proteção da segurança nacional, 
da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas”. Por sua vez, o inciso 4 dispõe que “a lei pode submeter 
os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção 
moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2”. O inciso 5 prevê que “a lei deve 
proibir toda propagada a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que 
constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”.
62. Ao interpretar esse artigo, a jurisprudência interamericana desenvolveu um teste tripartite para contro-
lar a legitimidade das restrições, em virtude do qual estas devem cumprir com uma série de condições precisas 
para serem admissíveis sob a Convenção Americana. Essas condições são explicadas em detalhe a seguir. A 
CIDH e a Corte Interamericana também têm considerado: (a) que certas formas de restrição da liberdade 
de expressão são admissíveis, e (b) que alguns tipos de restrições, pelo tipo de discurso sobre o qual recaem, 

57. https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/docs/publicaciones/20140519%20-%20PORT%20Unesco%20-%20
Marco%20Juridico%20Interamericano%20sobre%20el%20Derecho%20a%20la%20Libertad%20de%20Expre-
sion%20adjust.pdf
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ou pelos meios que utilizam, devem se sujeitar a um exame mais estrito e exigente para serem válidas sob a 
Convenção Americana (...).
65. A Corte Interamericana também tem explicado que a concordância entre as restrições à liberdade de 
expressão e a Convenção Americana deve ser avaliada em relação aos fatos do caso em sua totalidade, e às 
circunstâncias e o contexto no qual ocorreram, não se sujeitando somente ao estudo do ato em questão. Nesse 
sentido, no caso Tristán Donoso Vs. Panamá, a Corte Interamericana afi rmou que tanto o contexto em que 
as expressões em questão foram externadas, quanto a importância do debate democrático sobre temas de in-
teresse público são elementos que devem ser positivamente avaliados pelo juiz ao estabelecer possíveis respon-
sabilidades ulteriores: “o Poder Judiciário deve considerar o contexto das expressões sobre assuntos de inte-
resse público; aquele que julga deve ‘ponderar a respeito dos direitos ou da reputação dos demais com o valor 
que o debate aberto sobre temas de interesse ou preocupação pública tem em uma sociedade democrática”.

Nessa senda, não se vislumbra qualquer contrariedade à liberdade de expressão, a tipifi cação 
penal da conduta defi nida como desacato, insculpida no art. 331 do Estatuto Repressivo Pátrio.

Ademais, verifi ca-se que a norma penal em questão atende às três condições específi cas, ema-
nadas do artigo 13.2 da CADH, denominado teste tripartite, exigidas pela Corte Internacional, 
consoante se observa dos itens do citado Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade 
de Expressão, a seguir transcritos:

“67. Conforme foi interpretado pela jurisprudência interamericana, o artigo 13.2 da Convenção America-
na exige o cumprimento das três seguintes condições básicas para que uma restrição do direito à liberdade 
de expressão seja admissível: (1) a restrição deve ter sido defi nida de forma precisa e clara por meio de uma 
lei formal e material, (2) a restrição deve se orientar à realização de objetivos imperiosos autorizados pela 
Convenção Americana, e (3) a restrição deve ser necessária em uma sociedade democrática para o sucesso 
dos imperiosos fi ns buscados; estritamente proporcional à fi nalidade buscada; e idônea para alcançar o 
imperioso objetivo que procura realizar.
69. Toda restrição à liberdade de expressão deve estar prevista de forma prévia e de maneira expressa, ta-
xativa, precisa e clara em uma lei, tanto no sentido formal quanto material. Isso signifi ca que o texto da lei 
deve prever inequivocamente as razoes de responsabilidade posterior às quais pode estar sujeito o exercício da 
liberdade de expressão. As leis que preveem restrições à liberdade de expressão devem ser redigidas nos termos 
mais claros e precisos possíveis, uma vez que o marco legal deve prover segurança jurídica aos cidadãos.
74. As restrições impostas devem se direcionar à realização de algum dos objetivos imperiosos previstos de 
modo taxativo na Convenção Americana, a saber: a proteção dos direitos dos outros, a proteção da segurança 
nacional, da ordem pública ou da saúde ou moral públicas. São unicamente esses os objetivos autorizados 
pela Convenção Americana, o que se explica pelo fato de que as restrições devem ser necessárias para alcançar 
interesses públicos imperativos que, por sua importância em casos concretos, preponderem claramente sobre 
a necessidade social do pleno gozo da liberdade de expressão protegida pelo artigo 13.”.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 
379.269 – MS, pela 3ª SEÇÃO, órgão colegiado que reúne as duas Turmas de Direito Penal do STJ 
(5ª e 6ª Turmas), fi rmou entendimento no sentido de declarar vigente no ordenamento jurídico 
pátrio o tipo penal do desacato, por não restar confi gurada qualquer incompatibilidade com as 
normas da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Após o julgamento do Recurso Especial nº 1.640.084 – SP, pela 5ª Turma do STJ, afastando a 
condenação do recorrente pelo delito de desacato, por considerar incompatível com os parâmetros 
normativos do art. 13 da CADH, a 3ª Seção do STJ afetou o julgamento do Habeas Corpus supra-
citado, a fi m de pacifi car o posicionamento do Colegiado pela incolumidade do crime de desacato, 
em razão de não representar, nos termos do art. 331 do Estatuto Repressivo Penal, qualquer violação 
ao direito à liberdade de expressão, consoante acórdão a seguir transcrito:

“HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓ-
DIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CON-
SUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESA-
CATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ 
DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVE-
LA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO 
PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERI-

CANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE 
TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CON-
VENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. 
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBE-
RANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF 
APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO 
JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO 
PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO 
QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Brasil é 
signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da 
Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do Decreto nº 678/1992, passando, desde então, a fi gurar 
com observância obrigatória e integral do Estado. 2. Quanto à natureza jurídica das regras decorrentes de 
tratados de direitos humanos, fi rmou-se o entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda 
Constitucional nº 45/2004, portanto, sem a observância do rito estabelecido pelo art. 5º, § 3º, da CRFB, 
exprimem status de norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as demais normas que 
compõem o ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta. Precedentes. 3. De acordo com o art. 41 do 
Pacto de São José da Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não ostentam 
caráter decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que a CIDH não 
possui função jurisdicional. 4. A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma ins-
tituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, possuindo atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo 
Estatuto. 5. As deliberações internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de responsabilidade 
internacional do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A 
primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral", podendo re-
sultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, 
propriamente dito, da observância dos direitos humanos. 6. Com efeito, as recomendações expedidas pela 
CIDH não possuem força vinculante, mas tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha". 
7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema " leis de 
desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato atrelado ao Brasil. 8. Ademais, a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca da liberdade de expressão, rechaçando tra-
tar-se de direito absoluto, como demonstrado no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade 
de Expressão. 9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento cumulativo de específi cas condições emanadas 
do art. 13.2. da CADH, para que se admita eventual restrição do direito à liberdade de expressão. Em se 
tratando de limitação oriunda da norma penal, soma-se a este rol a estrita observância do princípio da 
legalidade. 10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram assento no art. 29 
do Pacto de São José da Costa Rica, ao passo que o alcance das restrições se situa no dispositivo subsequente. 
Sob o prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à 
Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. Norma que incorpora o preenchimento 
de todos os requisitos exigidos para que se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão, tendo em 
vista que, além ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e 
idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública. 12. A CIDH e a Corte 
Interamericana têm perfi lhado o entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser feito em 
respeito aos demais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o Estado desempenha um papel 
crucial mediante o estabelecimento das responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar tal equilíbrio 
exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão manifestada e o direito eventualmente em confl ito. 13. 
Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso, tendo por fi nalidade, de acordo com a 
doutrina, "compatibilizar verticalmente as normas domésticas (as espécies de leis, lato sensu, vigentes no 
país) com os tratados internacionais de direitos humanos ratifi cados pelo Estado e em vigor no território 
nacional." 14. Para que a produção normativa doméstica possa ter validade e, por conseguinte, efi cácia, 
exige-se uma dupla compatibilidade vertical material. 15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre 
a preservação dos direitos humanos, essa circunstância, por si só, não seria sufi ciente a elidir a deliberação do 
Brasil acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso por força da soberania que 
é inerente ao Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação Nacional (margin of appreciation). 16. 
O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que 
integram a Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena. 17. O processo de circunspeção 
evolutiva da norma penal teve por fi m seu efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário 
público e, por via refl exa, em seu maior espectro, a honra lato sensu da Administração Pública. 18. Preen-
chimento das condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de 
forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, 
nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal. 19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à 
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impetração, deve ser mantido o acórdão vergastado em sua integralidade, visto que inaplicável o princípio 
da consunção tão logo quando do recebimento da denúncia, considerando que os delitos apontados foram, 
primo ictu oculi, violadores de tipos penais distintos e originários de condutas autônomas. 20. Habeas 
Corpus não conhecido.” (STJ – HC: 379269 MS 2016/0303542-3, Relator: Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/05/2017, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de 
Publicação: DJe 30/06/2017)

Outrossim, por desvirtuar totalmente o propósito da norma, se mostra inconsistente o argu-
mento de que a descriminalização da conduta tipifi cada penalmente como desacato não signifi ca 
permitir que o agente público, no exercício da função, possa ser agredido verbalmente, sob a argui-
ção de que a conduta está sujeita à responsabilidade civil ou, até mesmo, penal, na fi gura tipifi cada 
como injúria.

Conforme doutrina citada no acórdão referido, o crime de desacato é:

“uma imposição social; sob pena de subversão da ordem jurídica na aplicação e cumprimento das ordens 
emanadas das autoridades revestidas de função pública” e de modo que a proteção legal tem por escopo 
“preservar a hegemonia da função na proteção do indivíduo que a exerce, cuja garantia no cumprimento 
do dever é um imperativo da ordem. (...) É difícil o exercício da função pública e mais difícil ainda seria se 
não houvesse a proteção legal para os atos ou palavras, mas com o objetivo precípuo de aviltamento da auto-
ridade do agente que executa a ordem judicial ou administrativa.” (Beltrão, Jorge. Desacato, Resistência, 
Desobediência. São Paulo: Juriscredi, 1971. p. 55,56 e 58).

Ademais, o servidor público está compelido a atender a diversas obrigações legais no desempenho 
de suas funções, inclusive em relação ao tratamento com o público, fi cando sujeito a severas sanções 
pela inobservância das normas previstas no Estatuto do Servidor Público e, inclusive, no Código 
Penal, razão pela qual, faz jus, igualmente, as normas de proteção.

III. DA CONCLUSÃO
Dessa forma, em razão do quanto demonstrado e pelas razões expostas, voto no sentido de 

CONHECER DO RECURSO, para REJEITAR A PRELIMINAR arguída pelo recorrido e, no 
mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO a fi m de anular a sentença, retornando-se o processo 
ao status quo ante, para que o MM. Juízo a quo dê prosseguimento à persecução penal.

TJBA – Apelação Criminal nº 0313706-62.2013.8.05.0080, Primeira Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Des. Nilson Soares Castelo Branco, julgado em 19/06/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI nº 11.343/2006. PE-
DIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA 
E MATERIALIDADE PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PE-
DIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALBERGA-
MENTO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFA-
VORÁVEIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO 
ART. 33, § 4º, DA LEI nº 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. ACO-
LHIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IM-
POSSIBILIDADE. ART. 804 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E, NO 
MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A Defensoria Pública do Estado da Bahia pugna, inicialmente, pela absolvição do 
Recorrente pelo crime de tráfi co de drogas, aduzindo que a quantidade de drogas 
apreendida não conduz à conclusão da confi guração do crime de tráfi co de entor-
pecentes, uma vez que poderia ser utilizada para consumo próprio em “curto inter-
regno”, além de não terem sido encontrados outros elementos que confi gurariam a 
mercancia. A tese não merece prosperar.

2 A quantidade de substância entorpecente apreendida é apta a caracterizar o trá-
fi co de entorpecentes, não sendo razoável presumir que a quantidade de 520,88g 
(quinhentos e vinte gramas e oitenta e oito centigramas) seria destinada ao consu-
mo próprio.
3 Além disso, o fato de não estar comprovada a mercancia não conduz à absolvição 
pelo crime de tráfi co de drogas, uma vez que foram comprovados outros núcleos 
do tipo contido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, notadamente “ter em depósito” 
e “guardar”, os quais, por si sós, já confi guram o crime de tráfi co de entorpecentes.
4 Na dosimetria da pena, a Defesa requer a redução da reprimenda básica ao mí-
nimo legal. O pleito merece guarida. É que, data venia, o Magistrado de Primeira 
Instância não trouxe razões idôneas para justifi car a exasperação da pena um ano 
além do mínimo. Impõe-se, portanto, a condução da pena base ao mínimo legal 
cominado em abstrato, qual seja, 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, à 
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5 Em segunda fase de individualização, verifi co a incidência da atenuante da me-
noridade, porém deixo de aplicá-la tendo em vista o Enunciado nº 231 da Súmula 
do STJ.
6 Na terceira fase da dosimetria, o Apelante pleiteia a aplicação da minorante pre-
vista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo. O pedido deve 
ser acolhido. O Juiz a quo aplicou a causa de diminuição na fração de ½ (um meio), 
abaixo do grau máximo de redução, sem colacionar qualquer justifi cativa para tan-
to. Por esta razão, aplicando-se a fração de dois terços de redução, a pena defi nitiva 
é de 1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e 
sessenta e seis) dias-multa.
7 Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restri-
tivas de direitos, como já feito na Sentença, consistentes em prestação de serviços à 
comunidade à razão de uma hora para cada dia de condenação, além da proibição 
de frequentar bares e estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.
8 Por fi m, a Defesa pugna pela isenção do pagamento de custas processuais. O pe-
dido não prospera, tendo em vista a imposição legal prevista no art. 804 do Código 
de Processo Penal .
9 Neste sentido, no Julgamento do AgRg no REsp 1595611/RS, o Superior Tribu-
nal de Justiça asseverou que “o benefi ciário da justiça gratuita não faz jus a isenção 
do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade 
destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença fi nal, quando então, em não 
havendo condições fi nanceiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a 
obrigação” (DJe 14/06/2016).
10 Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do 
Recurso.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0313706-62.2013.8.05.0080, 
da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante Vanderclei dos 
Santos Souza e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.
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Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Crime 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso 
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Vanderclei dos Santos Souza, conde-
nado pela Sentença de fl s. 118/125. Ao Relatório desta, acrescento que o MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA julgou parcialmente procedente a Denúncia de 
fl s. 02/04 para condenar o Recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 
impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos 
e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época 
dos fatos. Por fi m, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra a Denúncia, em síntese, que, no dia 10/11/2013, prepostos da Polícia Militar, em ronda 
no bairro Cidade Nova, na cidade de Feira de Santana, foram informados por populares de que havia 
três indivíduos em atitude suspeita naquela localidade. Os Policiais fi zeram revista no imóvel onde 
residiam os três indivíduos e encontraram em um dos quartos um saco plástico contendo maconha e 
um tablete de 520,88g (quinhentos e vinte gramas e oitenta e oito centigramas) da mesma substância.

Em Razões de Apelação Criminal (fl s. 157/161), a Defensoria Pública requer a absolvição do 
Apelante, por ausência de provas de destinação da droga à mercancia ilícita. Assevera que o Magistrado 
utilizou, tão somente, a quantidade de maconha apreendida para enquadrar a conduta no crime 
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. No seu entender, a quantidade de droga apreendida 
(520,88g) poderia ser consumida pelo Recorrente em curto interregno e salienta que nenhum outro 
elemento que caracteriza a mercancia foi encontrado na residência.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal e aplicação do redu-
tor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (dois terços), uma vez que o 
Magistrado a quo fi xou o percentual de diminuição em ½ (um meio) sem apontar razões para tanto.

Por fi m, pede a isenção do pagamento das custas processuais, por ser o Recorrente pessoa 
hipossufi ciente.

O Órgão Ministerial, em Contrarrazões (fl s. 166/172), requer o desprovimento do Recurso, 
mantendo-se inalterada a Sentença Penal combatida.

Os autos subiram a esta Superior Instância, tendo a D. Procuradoria de Justiça se manifestado, 
às fl s. 11/16 dos autos físicos, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, reformando-se a 
Sentença tão somente para que seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 
4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (dois terços).

Após o exame destes autos, elaborei o presente Relatório e o submeti à apreciação do Eminente 
Des. Revisor, que pediu inclusão em pauta de julgamento.

É o que cumpre relatar.

VOTO

O presente Recurso merece ser conhecido porque tempestivo e presentes os demais pressupostos 
de admissibilidade.

A Defensoria Pública do Estado da Bahia pugna, inicialmente, pela absolvição do Recorrente 
pelo crime de tráfi co de drogas, aduzindo que a quantidade de drogas apreendida não conduz à 
conclusão da confi guração do crime de tráfi co de entorpecentes, uma vez que poderia ser utilizada 
para consumo próprio em “curto interregno”, além de não terem sido encontrados outros elementos 
que confi gurariam a mercancia. A tese não merece prosperar.

A quantidade de substância entorpecente apreendida é apta a caracterizar o tráfi co de entor-
pecentes, não sendo razoável presumir que a quantidade de 520,88g (quinhentos e vinte gramas e 
oitenta e oito centigramas) seria destinada ao consumo próprio.

Não há, no Brasil, a fi xação de um limite de quantidade de substância entorpecente apto a 
distinguir o crime de uso de drogas do crime de tráfi co de entorpecentes. O Legislador deixou a 
cargo do Judiciário, em cada caso concreto, a refl exão sobre o tema. Neste ponto, consigna a Min. 
Laurita Vaz, no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PE-
DIDO DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS PELOS QUAIS ESTA CORTE TE-
RIA CONCLUÍDO QUE O EMBARGANTE PARTICIPA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 
E QUE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DEVE SER TIDA POR EXPRESSIVA. 
PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. IMPOSSIBILIDA-
DE. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. Não pretenda, ainda, o Embargante, que este Tribunal conceba critérios objetivos sobre a partir de 
qual medição a apreensão de entorpecentes poderá ser considerada relevante. Mesmo que em inúmeros 
outros precedentes esta Corte tenha deliberado que o recolhimento de quantias semelhantes de droga, 
da mesma natureza, deveria ser entendida como expressiva. Ora, isso nem o Legislador o fez. Porém, 
quando se referiu, tanto na antiga, como na nova Lei de Drogas, a quantidade de drogas, deixou a 
cargo do Judiciário tal refl exão, a ser apreciada casuística e subjetivamente.
5. No ponto, cabe explicitar o art. 42, da Lei nº 11.343/06, ao mencionar que "[o] juiz, na fi xação 
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza 
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." E ainda o 
revogado art. 37 da Lei nº 6368/76 (vigente quando da conduta praticada pelo Embargante), segundo 
o qual "[p]ara efeito de caracterização do crimes defi nidos nesta lei, a autoridade atenderá à natureza 
e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação crimi-
nosa, as circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (sem grifos nos 
originais).
6. Conclui-se que o real objetivo do Embargante é o de conferir efeitos infringentes ao julgado, pre-
tensão que não se coaduna com a via de impugnação eleita, que tem a fi nalidade de sanar eventual 
omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inexistentes na espécie.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ: EDcl no HC 160.320/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
27/03/2012, DJe 03/04/2012)

Em que pese não haver, em nosso ordenamento e jurisprudência dominante, a fi xação da 
quantidade máxima de drogas a ensejar a conclusão da sua destinação ao consumo pessoal, vale 
conferir trecho da Decisão do Min. Celso de Mello, no HC 144716/SP, em 16 de outubro de 2017:

É importante acentuar, em face do que prescreve referido preceito normativo, que o Poder 
Judiciário português defi niu, para efeito da regra em questão, que a quantidade para consumo 
médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 
25 gramas (se se cuidar de maconha).

Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa – apoiando-se 
na legislação mencionada e, notadamente, na Portaria nº 94, de 26/03/96, do Ministério da Justiça e 
da Saúde (que defi ne os limites máximos “para cada dose média individual diária” referente a plantas, 
substâncias ou preparações de consumo mais frequentes) –, tem entendido, em diversos julgados, 
que “os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária de heroína e cocaína 
são, respectivamente, de 0,1 e 0,2g” (Processo nº 98P1103, de 02/12/1998, Rel. VIRGÍLIO OLI-
VEIRA, v.g.), sendo certo que, tratando-se de maconha (“cannabis sativa L.”), esse limite é de 2,5g.

Cabe assinalar, fi nalmente, por necessário, considerando o que determina a Lei nº 30, de 
29/11/2000, que dispõe sobre o regime jurídico do consumo de estupefacientes em Portugal, que, 
para efeitos penais, o consumo médio individual diário há de ser projetado para um período de 10 
dias, a signifi car, portanto, que a quantidade diária constante do Mapa anexo à já referida Portaria nº 

217216



REVISTA BAHIA FORENSE

218 219

REVISTA BAHIA FORENSE

94/96 deverá ser multiplicada por 10 (heroína, 1g; cocaína, 2g; e maconha, 25g), do que resultará o 
limite máximo a que alude o art. 2º do diploma legislativo ora mencionado, cujo teor é o seguinte:

“Artigo 2º
Consumo
….................................................................................................................................................................
2 – Para efeitos da presente lei, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias referidas 
no número anterior não poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual 
durante o período de 10 dias.” (STF: HC 144716 / SP, Decisão Monocrática da Relatoria do Min. 
Celso de Mello, proferida em 16 de outubro de 2017)

Assim, a quantidade de drogas apreendida com o Apelante foi relevante e apta a ensejar a 
conclusão segura de que não se destinava ao consumo pessoal.

Além disso, ao contrário do que assevera a Defensoria Pública, o fato de não estar comprovada 
a mercancia não conduz à absolvição pelo crime de tráfi co de drogas, uma vez que foram compro-
vados outros núcleos do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/200658 notadamente “ter em depósito ” e 
“guardar”, os quais, por si sós, já confi guram o crime de tráfi co de entorpecentes.

Subsidiariamente, a Defesa requer, na primeira fase da dosimetria da pena, a redução da repri-
menda básica ao mínimo legal. O pleito merece guarida.

É que, data venia, o Magistrado de Primeira Instância não trouxe razões idôneas para justifi car 
a exasperação da pena um ano além do mínimo. Veja-se:

Analisadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, verifi co que o 
réu agiu com culpabilidade normal à espécie; poucos elementos foram coletados sobre sua conduta 
social e personalidade; o motivo do delito foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido 
pela própria tipicidade, em consonância com a respectiva objetividade jurídica; não tem maus ante-
cedentes criminais; as circunstâncias se encontram narradas nos autos e não merece maior censura;

Em relação à natureza e a quantidade da substância – que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 deter-
mina que sejam considerados na primeira etapa da dosimetria da pena – verifi co que há grande 
reprovabilidade na conduta do réu, uma vez que o mesmo foi preso com expressiva quantidade 
de droga, aproximadamente 500 gramas de maconha.

Assim, fi xo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à base de 
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária, 
diante da presumida situação fi nanceira do denunciado.

(Sentença – fl s. 118/125)
Ocorre que a substância entorpecente apreendida (maconha) possui baixo potencial ofensivo e 

a quantidade (520,88 gramas, conforme Laudo de Exame Pericial de fl . 29), malgrado não acarrete 
a absolvição pelo crime de tráfi co ou a desclassifi cação para uso, não se mostra expressiva ao ponto 
de elevar a pena básica.

Assim, reduzo a pena base ao mínimo legal cominado em abstrato, qual seja, 5 (cinco) anos e 500 
(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase de individualização, verifi co a incidência da atenuante da menoridade, porém 
deixo de aplicá-la tendo em vista o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, o Apelante pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo. O pedido deve ser acolhido.

O Juiz a quo aplicou a causa de diminuição na fração de ½ (um meio), abaixo do grau máximo 
de redução (dois terços), sem colacionar qualquer justifi cativa para tanto. Veja-se:

58. Art. 33 da Lei nº 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:

No que tange à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do 
art. 33, da Lei 11.343/06, verifi co que, in casu, esta é cabível, considerando ser o réu primário, ter 
bons antecedentes e inexistirem provas ou indícios de que participe de organização criminosa. Não 
concorrem causas de aumento.

Diante disto, reduzo a pena provisória em um meio, fi xando a pena defi nitiva em 2 (dois) anos 
e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um no valor equivalente 
a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(Sentença – fl s. 118/125)
Assim, aplicando-se a fração de dois terços de redução, a pena defi nitiva é de 1 (um) e 8 (oito) 

meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direi-

tos, como já feito na Sentença, consistentes em prestação de serviços à comunidade à razão de uma 
hora para cada dia de condenação, além da proibição de frequentar bares e estabelecimentos que 
comercializam bebidas alcoólicas.

Por fi m, a Defesa pugna pela isenção do pagamento de custas processuais. O pedido não pros-
pera, tendo em vista a imposição legal prevista no art. 804 do Código de Processo Penal59. Neste 
sentido, no Julgamento do AgRg no REsp 1595611/RS, o Superior Tribunal de Justiça asseverou 
que “o benefi ciário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, 
mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença 
fi nal, quando então, em não havendo condições fi nanceiras de o recorrente quitar o débito, restará 
prescrita a obrigação” (DJe 14/06/2016).

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto pelo seu provimento parcial, a fi m de reduzir 

a pena defi nitiva para 1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e 
sessenta e seis) dias-multa, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direito, conforme determinado pelo Magistrado a quo.

É como voto.

TJBA – Apelação Criminal nº 0145071-79.2004.8.05.0001, Segunda Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Relator (a): Desa. Nágila Maria Sales Brito, julgado em 02/02/2017

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 6.368/76 (TRÁFI-
CO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). RECURSOS DOS 
ACUSADOS: PRELIMINARES DE NULIDADE POR INÉPCIA DA INI-
CIAL E POR AUSÊNCIA DO REINTERROGATÓRIO DO RÉU AO FI-
NAL DA INSTRUÇÃO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBS-
TÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E 
A AUTORIA DELITIVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IM-
POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO APENAS DO 
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DA PENA NO 
PATAMAR MÍNIMO. PREJUDICADO. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO 
LEGAL. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU 
PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO NA FRAÇÃO 

59. Art. 804 do CPP. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o ven-
cido.
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APLICADA PELA MAGISTRADA A QUO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍ-
PIOS DA VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS E DO TANTUM DEVO-
LUTUM QUANTUM APPELLATUM. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIR-
TUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 
PARA O FECHADO. DESCABIMENTO. RECURSOS DOS ACUSADOS: 
PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 
DESPROVIMENTO. DE OFÍCIO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO 
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
1 Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas do crime 
de tráfi co de drogas perpetrado, impossível cogitar-se da absolvição dos acusados, 
bem como da desclassifi cação para o crime de uso de substância entorpecente, im-
pondo-se a manutenção da condenação.
2 Quanto ao crime de associação para o tráfi co, para a sua caraterização, faz-se ne-
cessária a presença dos requisitos de estabilidade e permanência entre os indivíduos. 
A mera eventualidade para a prática do tráfi co e a esporadicidade não servem de 
base para um decreto condenatório.
3 Sopesadas de forma fundamentada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 
do CP, impõe-se a fi xação da pena-base no mínimo legal.
4 Inviável a incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da im-
possibilidade de combinação de leis, entretanto, aplicada pela MM. Magistrada a 
quo e não questionada pelo Ministério Público, tal deve ser mantida em obediência 
aos princípios da vedação ao reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum 
appellatum.
5 Declarada pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toff oli, 
a inconstitucionalidade incidental do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, que veda 
a progressão de regime nos casos de crimes hediondos ou equiparados, não mais 
subsiste o fundamento para impedir o início do cumprimento da pena em regime 
diverso do fechado, quando presentes os requisitos do art. 33 do Código Penal.
6 É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 
quando preenchidas as condições previstas no artigo 44 do Código Penal.
7 A fi xação do regime aberto para o cumprimento da pena, aliada à substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conduz à manutenção do 
direito de os Acusados aguardarem o trânsito em julgado da ação em liberdade.
8 O instituto da prescrição virtual não merece acolhimento, em virtude da ausência 
do necessário amparo legislativo, o que conduz à violação dos princípios da legali-
dade e devido processo legal, malferindo o próprio Estado de Direito. Jurisprudên-
cia reiterada no sentido da inadmissibilidade da prescrição virtual. Entendimento 
do STF pela sua inaplicabilidade, sendo possível, ainda, invocar o teor da Súmula 
438 do STJ, a qual veda expressamente a utilização do instituto.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0145071-79.2004.8.05.0001 da 
Comarca de Salvador, sendo Apelantes/Apelados ANDRÉ LUIZ PINTO TEIXEIRA, VALDIR 
SILVEIRA DE BURGOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS 

RECURSOS INTERPOSTOS, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto do Ministério 
Público, REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelo Acusado André Luiz Pinto Teixeira, DAR 
PROVIMENTO PARCIAL aos recursos da Defesa dos Acusados e, DE OFÍCIO, substituir a 
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modifi car o regime de cumprimento inicial 
de pena para o aberto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que fi cam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Consta do caderno processual que a Ação Penal teve início com a denúncia do Ministério 
Público (fl s. 02/05) contra os acusados LUIZ ALBERTO LEITE DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ 
PINTO TEIXEIRA e VALDIR SILVEIRA DE BURGOS, enquadrando-os nas sanções dos crimes 
previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 (tráfi co de drogas e associação para o tráfi co).

Segundo a inicial acusatória, no dia 6 de outubro de 2004, no Terminal Rodoviário desta 
Capital, os Acusados foram presos em fl agrante delito, por policiais civis que realizavam diligências 
no local, após denúncia anônima que informava que dois indivíduos, a bordo de um veículo Gol, 
de cor preta, placa JPQ 0640, aguardavam um terceiro elemento de vulgo "Para-Bala", que chegaria 
em determinado horário, trazendo maconha, provavelmente da cidade de Senhor do Bonfi m.

Narra, ainda, a denúncia, que após realizarem campana desde o dia anterior, os policiais con-
seguiram prender os três Acusados, quando “Para-Bala” (Luiz Alberto Leite dos Santos) chegou de 
viagem para encontrar com os outros dois, portando uma mochila contendo certa quantidade de 
“maconha”. Ato contínuo, seguindo as informações prestadas por Valdir, os agentes policiais se diri-
giram até a Barraca Quinto do Sol, em Praia do Flamengo, onde fi zeram a apreensão de mais uma 
quantidade da mesma substância entorpecente, com massa total bruta de 1.800g (um mil e oitocentos 
gramas), indicando, as circunstâncias, que as substâncias e petrechos apreendidos destinavam-se ao 
comércio ilícito de drogas.

Recebida a denúncia no dia 27/10/2004 (fl . 80) e transcorrida a instrução processual, a douta 
Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, às fl s. 216/226, julgou procedente 
a denúncia para condenar os Acusados André Luiz Pinto Teixeira e Valdir Silveira de Burgos pelo 
cometimento dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/1976, fi xando a pena defi nitiva, 
para cada um dos acusados, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente 
semiaberto, associada ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um 
trinta avos) do salário mínimo vigente à época do delito.

Com relação ao Acusado Luiz Alberto Leite dos Santos, em razão de não ter sido encontrado, 
foi determinado, pela MM. Juíza sentenciante, às fl s. 216/226, o desmembramento do feito para 
tramitação em separado.

O Acusado André Luiz Pinto Teixeira foi intimado do inteiro teor da sentença por meio de edital 
disponibilizado no DJe do dia 08/11/2012 (fl s. 273 e 343/344) e pessoalmente no dia 21/11/2012 
(fl . 276) e o seu Defensor por meio de publicação disponibilizada no DJe do dia 08/08/2011 (fl s. 
230/231). O Apelante Valdir Silveira de Burgos foi intimado por meio de edital disponibilizado no 
DJe do dia 08/11/2012 (fl s. 273 e 343/344) e a Defensoria Pública pessoalmente no dia 17/01/2013 
(fl . 281). O Ministério Público, por sua vez, foi intimado no dia 09/09/2011 (fl . 311). Os recursos 
de Apelação Criminal dos Acusados André Luiz Pinto Teixeira e Valdir Silveira de Burgos foram 
interpostos, respectivamente, nos dias 30/09/2011 e 17/01/2013 (fl s. 263 e 282), com apresenta-
ção das razões nos dias 11/03/2016 (fl s. 363/379) e 15/03/2013 (fl s. 290/299) e o do Ministério 
Público no dia 12/09/2011 (fl . 257), com as razões apresentadas no dia 22/02/2013 (fl s. 285/289).

Em suas razões recursais (fl s. 285/289), o Ministério Público pugna pela modifi cação do regime 
inicial de cumprimento de pena para o fechado.
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Em contrarrazões apresentadas pelos Acusados (fl s. 300/317 e 325/329), ao recurso interposto 
pelo Ministério Público, ambos pugnaram pelo seu desprovimento.

Nas razões de fl s. 363/379, a Defesa de André Luiz Pinto Teixeira requer, preliminarmente, a 
nulidade do processo por inépcia da denúncia e por ausência de reinterrogatório do réu ao fi nal da 
instrução. No mérito, pleiteia a absolvição do Acusado por ausência de provas, a aplicação do § 4º 
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e o reconhecimento da 
prescrição virtual.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, às fl s. 331/339, opina pelo desprovimento do 
recurso interposto pela Defesa de André Luiz Pinto Teixeira.

A Defesa de Valdir Silveira de Burgos, nas razões apresentadas às fl s. 290/299, requer a absol-
vição por ausência de provas, em atenção ao princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a 
desclassifi cação para o crime de uso de substância entorpecente, a aplicação da pena no patamar 
mínimo e o reconhecimento da causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.3432/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Nas suas contrarrazões de fl s. 380/390 o Ministério Público requer seja negado provimento ao 
recurso interposto pelo Acusado Valdir Silveira de Burgos.

Houve abertura de vista dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal, (fl s. 397/410), oportuni-
dade em que opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo desprovimento 
dos recursos interpostos pelos Acusados e provimento parcial da Apelação Criminal interposta pelo 
Ministério Público apenas para que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 
4º, da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de não acolhimento, que seja apreciada, de ofício, a aplicação 
aos Acusados da Lei mais benéfi ca.

Os autos vieram, então, conclusos (fl . 398).
É o relatório.

VOTO

1 PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECI-
MENTO DO APELO.

Do exame dos autos, percebe-se que o Acusado André Luiz Pinto Teixeira foi intimado do 
inteiro teor da sentença por meio de edital disponibilizado no DJe no dia 08/11/2012 (fl s. 273 e 
343/344) e pessoalmente no dia 21/11/2012 (fl . 276) e o seu Defensor por meio de publicação 
disponibilizada no DJe no dia 08/08/2011 (fl s. 230/231). O Apelante Valdir Silveira de Burgos foi 
intimado por meio de edital disponibilizado no DJe no dia 08/11/2012 (fl s. 273 e 343/344) e a 
Defensoria Pública pessoalmente no dia 17/01/2013 (fl . 281). O Ministério Público, por sua vez, foi 
intimado no dia 09/09/2011 (fl . 311). Os recursos de Apelação Criminal dos Acusados André Luiz 
Pinto Teixeira e Valdir Silveira de Burgos foram interpostos, respectivamente, nos dias 30/09/2011 
e 17/01/2013 (fl s. 263 e 282), com apresentação das razões nos dias 11/03/2016 (fl s. 363/379) e 
15/03/2013 (fl s. 290/299) e o do Ministério Público no dia 12/09/2011 (fl . 257), com as razões 
apresentadas no dia 22/02/2013 (fl s. 285/289), restando assentada a tempestividade dos Apelos.

Ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais exigidos na hipótese vertente, impõe-se 
o conhecimento dos Recursos.

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDAS PELA DEFESA 
DO ACUSADO ANDRÉ LUIZ PINTO TEIXEIRA.

2.1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
No que tange ao pleito de reconhecimento de inépcia da inicial, há de ser afastada, porque a 

peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o modus 

operandi utilizado pelos denunciados, as circunstâncias em que se deu a empreitada criminosa, a 
qualifi cação dos denunciados, a tipifi cação legal e o rol de testemunhas.

De outra sorte, a denúncia haveria que ser impugnada em momento anterior, antes da prolação 
da sentença condenatória, o que não foi feito pela Defesa, razão pela qual impõe-se o reconhecimento 
da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 12 C/C 
ART. 18, I, DA LEI nº 6.368/76. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CON-
DUTA DOS PACIENTES. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS 
EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA 
NÃO EVIDENCIADA. DEFEITO SUSCITADO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CON-
DENATÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obe-
diência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente 
a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos pacientes devidamente qualifi cados, circunstâncias que 
permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido pro-
cesso legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser 
de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos 
acusados, demonstra um liame entre o agir dos pacientes e a suposta prática delituosa, estabelecendo 
a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se entende 
preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. No caso dos autos, 
a peça inaugural, como visto, explicita que os pacientes, com unidade de desígnios e identidade de pro-
pósitos com os demais corréus teriam mantido em depósito e depois transportado diversos quilos de 
cocaína – armazenados em geladeiras e freezers – para realizar a exportação da droga para a Espanha, 
razão pela qual não há que se falar em defeito na inicial acusatória. 4. Ademais, nos termos do artigo 
569 do Código de Processo Penal, a inépcia da denúncia deve ser arguida antes da prolação do édito 
condenatório, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. No caso dos autos, constata-se que a suposta 
mácula contida na exordial acusatória só foi levantada pela defesa no recurso de Apelação Criminal 
interposto, não tendo sido suscitada em momento algum durante o curso da ação penal, o que revela 
a preclusão do exame do tema. (…). 5. Writ parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada a or-
dem. (HC 165.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, 
DJe 19/12/2011). (Grifo nosso).

Impende, portanto, rejeitar a preliminar suscitada.
2.2 AUSÊNCIA DE REINTERROGATÓRIO DO RÉU AO FINAL DA INSTRUÇÃO. 
Alega a Defesa de André Luiz Pinto Teixeira que o interrogatório do réu ao fi nal da instrução 

não é uma faculdade do magistrado, mas, sim, um direito subjetivo do acusado e, embora já tivesse 
sido interrogado, deveria a MM. Juíza determinar o seu reinterrogatório por lhe ser mais favorável.

Compulsando os autos, verifi ca-se que o processo iniciou-se no ano de 2004, mas em 2008, com 
a entrada em vigor da Lei 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal, o interrogatório 
do réu passou a ser o último ato do processo, depois de fi nalizada a instrução.

Em síntese, trata-se de confl ito de lei processual no tempo, defl agrado com o advento da Lei 
11.719/2008, que modifi cou o Código de Processo Penal.

Com se sabe, o confl ito de lei processual no tempo, conforme preceitua o art. 2º do Código 
de Processo Penal, é solucionado pelo princípio tempus regit actum. In verbis:

Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob 
a vigência da lei anterior.

Dessa forma, os atos processuais realizados antes da vigência da nova lei têm plena validade, ao 
passo que os atos posteriores passam a ser regidos pela lei nova.

In casu, o interrogatório do Acusado André Luiz Pinto Teixeira realizado em 23 de fevereiro 
de 2005 obedeceu ao rito exigido na lei antiga, consumando-se o ato naquele momento, razão pela 
qual o ato é válido e não precisa ser refeito.
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De outra sorte, conforme entendimento já esposado por esta Turma Julgadora, não basta a 
simples alegação da nulidade, é preciso, antes, que se demonstre o prejuízo causado, o que não 
ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI 11.719/2008 QUE DEU NOVA 
REDAÇÃO AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO INTERROGATÓ-
RIO. REALIZAÇÃO. PRETENSÃO. DESCABIMENTO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. PREJU-
ÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O interrogatório do paciente ocorreu em data 
anterior à publicação da Lei 11.719/2008, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, 
exclui a obrigatoriedade de renovação do ato validamente praticado sob a vigência de lei anterior. II 
– Esta Corte já fi rmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual 
se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III – 
Ordem denegada. (HC 104555, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, 
julgado em 28/09/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-10-2010 PUBLIC 15-
10-2010).

Assim, resta rechaçada a preliminar ora aventada.
3. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Insurgiu-se o Ministério Público contra o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido 

na sentença, arguindo que o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990 impõe aos condenados pelo come-
timento de crimes hediondos e equiparados, como o tráfi co de drogas, o início do cumprimento da 
pena privativa de liberdade em regime fechado.

Declarada pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toff oli, a inconstitu-
cionalidade incidental do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, que veda a progressão de regime nos 
casos de crimes hediondos ou equiparados, não mais subsiste o fundamento para impedir o início do 
cumprimento da pena em regime diverso do fechado, quando presentes os requisitos do art. 33 do CP.

Em recente julgado, o STF fi rmou o seu posicionamento:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DRO-
GAS. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toff oli, declarou a 
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), 
que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfi co ilícito de 
entorpecentes e terrorismo no regime inicial fechado.
II – A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente 
fundamentada no caso concreto, em especial pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido.
III – Recurso parcialmente provido para determinar ao juízo da execução criminal que, afastada a 
regra do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, proceda ao exame do preenchimento dos requisitos do art. 
33, § 2º, do Código Penal para a fi xação do regime de cumprimento mais adequado ao quantum de 
pena imposto ao recorrente. (STF RO em HC Nº 113.380 MG, Rel. MIN. RICARDO LEWAN-
DOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 18/09/2012). (Grifo nosso).

Dessa forma, não merece provimento o pleito do Ministério Público, restando a análise do 
regime inicial de cumprimento de pena postergada para momento do exame da dosimetria da 
reprimenda.

4. DO MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS ACUSADOS.
4.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
Pugna a Defesa pela absolvição dos Sentenciados, afi rmando que a prova colhida em juízo não 

evidencia as participações dos Acusados no evento delituoso.
Relata a denúncia que no dia 6 de outubro de 2004, no Terminal Rodoviário desta Capital, 

os Acusados foram presos em fl agrante delito, por policiais civis que realizavam diligências no local, 
após denúncia anônima, sendo apreendida, dentro da mochila de Luiz Alberto Leite dos Santos, que 

havia chegado de viagem para encontrar com os outros corréus, dois sacos amarelos contendo uma 
certa quantidade de maconha, papéis “Colomy” (utilizados para embalar a droga) e, em seguida, 
consoante as informações prestadas pelo Acusado Valdir Silveira de Burgos, os agentes policiais se 
dirigiram até a Barraca Quinto do Sol, em Praia do Flamengo, onde fi zeram a apreensão de mais 
uma quantidade da mesma substância entorpecente, perfazendo uma massa total bruta de 1.800g 
(um mil e oitocentos gramas).

Em análise dos autos, verifi ca-se a demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, 
tratando-se dos delitos de tráfi co de drogas e associação para o tráfi co, previstos nos arts. 12 e 14 da 
Lei nº 6.368/76, praticados no dia 6 de outubro de 2004. Tanto a autoria quanto a materialidade 
delitivas resultaram corroboradas por meio das provas testemunhal e documental colacionadas ao 
feito, a saber: auto de prisão em fl agrante (fl s. 07/08); depoimentos das testemunhas na fase do 
inquérito (fl s. 07/09) e em juízo (fl s. 174 e 187/188); interrogatórios dos acusados ante a autoridade 
policial (fl s. 09/12) e em juízo (fl s. 102/103 e 172/173); auto de exibição e apreensão (fl . 14) e laudo 
pericial defi nitivo (fl . 21).

Além da devida comprovação da posse de substância entorpecente, percebe-se a coesão nas 
declarações proferidas pelas testemunhas ouvidas no decorrer do feito, o que merece apreciação 
específi ca, nos termos a seguir expostos.

No que toca à autoria delitiva, embora os Acusados tenham tentado desvirtuar os fatos, verifi ca-se 
dos autos que as provas colhidas demonstram que eles, de fato, praticavam o delito de tráfi co de drogas.

No comércio de entorpecentes, a negativa incondicional da autoria é regra entre os trafi can-
tes, não prejudicando o convencimento do Magistrado, se as demais circunstâncias indicarem a 
necessidade da condenação, uma vez que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas deve ser 
fi rmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico 
e demonstram a distribuição comercial do entorpecente.

O Superior Tribunal de Justiça não deixa margem de dúvida a respeito do tema. Senão vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 
28 E 33, CAPUT, DA LEI nº 11.343/06. OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCIN-
DIBILIDADE DE PROVA DE MERCANCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO.” (STJ – AREsp 479790-GO – RELATORA: MINISTRA MARIA THE-
REZA DE ASSIS MOURA – 6ª T – DJU 18.03.2014).

O Laudo Pericial Defi nitivo de fl . 21 atestou a natureza da substância apreendida com os Acusados, 
confi rmando o resultado positivo para “maconha”, relacionada na Lista F-2 (substâncias psicotrópicas de 
uso proscrito no Brasil) da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde.
Ao serem interrogados, tanto na fase do inquérito policial como em Juízo, os Acusados aduziram o 
seguinte:

Interrogatório do Acusado Luiz Alberto Leite dos Santos, prestado ante a autoridade policial, às 
fl s. 09/10: "Que o interrogado confi rma a posse da droga apreendida e que realmente foi pago por ANDRÉ 
LUIZ PINTO TEIXEIRA (R$ 200,00) e VALDIR SILVEIRA DE BURGOS (R$ 100,00), para se di-
rigir até a cidade de Sr. do Bonfi m para comprar a droga, pagando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), nas mãos de “ZOINHO” e que esta foi a segunda vez que se dirigiu àquela cidade para aquisição da 
droga; […]; que a droga foi adquirida para uso entre os três; […].

Interrogatório do Acusado André Luiz Pinto Teixeira, prestado ante a autoridade policial, à fl . 
10: Disse apenas "Que o veículo apreendido é pago por sua genitora mas que fi ca em sua posse; […].”

Em juízo, às fl s. 102/103, aduziu o seguinte: “[...] que estava em companhia de Valdir Silveira de 
Burgos, no interior da rodoviária, quando ocorreu a sua prisão, que estava aguardando a chegada do pri-
meiro denunciado, dias antes entregou-lhe duzentos reais, para que comprasse maconha para o seu uso, que 
conhecia os dois denunciados, […], que dias antes da sua prisão, Valdir informou ao interrogado que Luiz 
Alberto viaja para comprara (sic) maconha e que revendia por preço mais barato, […], que Valdir foi para 
a rodoviária em companhia do interrogado, pois creio que Valdir, este também deu dinheiro a Luiz Alberto 
para que comprasse a droga, […].
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Interrogatório do Acusado Valdir Silveira de Burgos, prestado ante a autoridade policial, às fl s. 
10/11: "Que realmente estava na companhia de ANDRÉ LUIZ PINTO TEIXEIRA, e que nesta madru-
gada foi com André até a Estação Rodoviária a fi m de se encontrar com LUIZ ALBERTO LEITE DOS 
SANTOS que foi adquirir maconha na cidade de Sr. do Bonfi m; que o interrogado deu R$ 50,00 (cinquen-
ta reais) a LUIZ ALBERTO, o “Para Bala”, para que o mesmo pagasse em maconha o valor emprestado e 
que ANDRÉ deu R$ 200,00 (duzentos reais) para que Luiz Alberto fi zesse o mesmo, ou seja, que também 
trouxesse maconha para André Luiz. Que na barraca onde mora foi encontrado uma pequena porção de 
maconha que o interrogado diz fazer uso, inclusive os papéis Colomy […].”

Em juízo, como bem transcrito na sentença às fl s. 219/220, o Acusado Valdir Silveira de Burgos, 
ao ser interrogado às fl s. 172/173, “assumiu ter sido usuário de maconha, mas negou a autoria dos de-
litos contra si imputados. Sobre as acusações que lhe foram feitas, admitiu ter ido à Rodoviária com André 
a fi m de entregarem dinheiro a Luiz, que chegaria no ônibus proveniente de Feira de Santana, mas não 
possuía dinheiro para pagar a passagem, por isso havia conseguido viajar de graça deixando o celular em 
mãos do cobrador, em troca de pagar o bilhete apenas quando chegasse ao destino. Disse que Luiz ligou para 
André, pedindo que levasse a quantia e que este havia pedido que o acompanhasse a fi m de saltar para levar 
o dinheiro até o ônibus, enquanto André aguardaria no carro. Negou saber da droga existente na mochila 
de Luiz Alberto. […].”

As testemunhas que participaram da diligência, em seus depoimentos prestados em juízo (fl s. 
174 e 187/188), confi rmaram o quanto aduzido na fase inquisitorial (fl s. 07/09), afi rmando o 
quanto segue:

Depoimento da testemunha Manuel Cândido de Sousa Amorim, Agente de Polícia Detetive, 
prestado ante a autoridade policial, às fl s. 07/08: "o declarante acompanhado do colega José de Oli-
veira Ferreira, efetuaram campana a partir das 21h00 de ontem no Terminal Rodoviário; que já por volta 
de 01h00 de hoje, observaram a chegada do citado veículo tendo à bordo dois elementos e ao abordá-los, 
obtiveram a informação de que o tal “Pára-Bala”, depois identifi cado como LUIZ ALBERTO LEITE 
DOS SANTOS, estaria vindo de Feira de Santana, à bordo de um ônibus da Empresa Camurujipe; 
que já por volta de 01h40 com a chegada do ônibus, os conduzidos ANDRÉ LUIZ PINTO TEIXEIRA e 
VALDIR SILVEIRA DE BURGOS apontaram o primeiro conduzido e efetuando a busca pessoal o decla-
rante e o colega José Ferreira encontraram na mochila de LUIZ ALBERTO, dois sacos amarelos, contendo 
grande quantidade de maconha; que em seguida perguntaram a VALDIR SILVEIRA DE BURGOS onde 
residia, tendo o mesmo respondido que tomava conta da Barraca de nome “Quinto Sol” na Praia do 
Flamengo, […]; que então, se deslocaram até o local, levando os conduzidos, e ali, no interior da citada 
barraca, encontraram em um armário, outra quantidade da mesma erva, acondicionada em saco plástico 
incolor, envolto em uma camisa de cor vermelha; que nesse momento o conduzido ANDRÉ LUIZ PINTO 
TEIXEIRA, confessou ter dado R$ 200,00 (duzentos reais) e VALDIR R$ 100,00 (cem reais) ao primeiro 
conduzido, LUIZ ALBERTO LEITE DOS SANTOS, o “Pára-Bala”, para que viajasse para a Cidade de 
Sr. Do Bonfi m comprando a maior quantidade por R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que fosse dividida 
entre os três; que em razão do ocorrido, deram voz de prisão em fl agrante as conduzidos, apresentando-os 
nesta Delegacia, juntamente com o veículo, papéis Colomy para confecção de cigarros, R$ 36,00 (trinta e 
seis reais) e a maconha apreendida.”

Depoimento da testemunha José de Oliveira Ferreira, Agente de Polícia, prestado ante a au-
toridade policial, às fl s. 08/09: "Hoje, por volta de 01h00, o declarante e o colega Manuel Cândido 
Amorim, em razão de denúncia anônima chegada a esta Especializada, se dirigiram à Estação Rodoviária 
onde dois elementos à bordo de um veículo tipo GOL, cor preta, e p.p. JPQ 0640, estariam esperando um 
trafi cante de vulgo “PÁRA-BALA” que trazia certa quantidade de maconha da Cidade de Sr. do Bonfi m; 
que então efetuaram campana no local a partir das 21h00 de ontem, quando hoje, por volta de 01h00 
observaram a chegada do GOL preto tendo à bordo os dois conduzidos VALDIR SILVEIRA DE BURGOS 
e ANDRÉ LUIZ PINTO TEIXEIRA, que foram conduzidos até a plataforma de desembarque […]; que 
ali permaneceram com os dois conduzidos, quando por volta de 01h40 chegou o referido ônibus momento 
em que os conduzidos André e Valdir, apontaram o primeiro conduzido, que ao ser abordado tinha em seu 
poder grande quantidade de maconha acondicionada em dois sacos plásticos de cor amarela; que em seguida 
perguntaram a Valdir onde residia, tendo este respondido que tomava conta de uma barraca na Praia do 
Flamengo, […]; que então se deslocaram para o local, levando os três conduzidos, e ali, na citada barraca, 
encontraram em cima de um armário, certa quantidade de maconha, acondicionada em saco plástico inco-
lor e envolto em uma camisa de cor vermelha; que com relação à maconha trazida por LUIZ ALBERTO, 
ANDRÉ confessou que teria dado R$ 200,00 (duzentos reais) e VALDIR R$ 100,00 (cem reais) para que 

o “PARA-BALA” viajasse até Sr. Do Bonfi m para comprar a droga; que em razão do ocorrido, prenderam 
em fl agrante os conduzidos e os apresentaram nesta Delegacia, juntamente com o veículo, papéis Colomy, 
R$ 36,00 e a maconha apreendida.

Depoimento da testemunha Manuel Cândido de Sousa Amorim, Agente de Polícia Detetive, 
prestado em juízo, às fl s. 187/188: "que os policiais montaram uma campana a partir das 21:00 horas 
e depois de um tempo observaram a chegada de um carro gol; que os policiais abordaram os dois indivíduos 
que chegaram no gol preto, os denunciados André Luiz e Valdir; […]; que os policiais se dirigiram ao desem-
barque acompanhados de André Luiz e Valdir; que André e Valdir identifi caram “Para-Bala” e os policiais 
fi zeram a sua apreensão; que os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha em poder de 
“Para-Bala”, cerca de um quilo e meio ou mais; que em seguida os policiais se dirigiram a barraca Quinto 
Sol e lá encontraram pequena quantidade de maconha, […]; que “Para-Bala” reconheceu os outros dois 
réus e fi cou claro que os três se conheciam, também foi dito pelos denunciados que os três ratearam a quantia 
para o pagamento da droga; […].”

Nessa linha de entendimento, percebe-se também da interceptação telefônica, com transcrição 
às fl s. 30/32, que os Acusados praticavam o delito de tráfi co de drogas, in verbis:

(...) no dia 19/09/2004, (índice 378265), ANDRÉ (DECO) informa a um homem não identifi cado que 
deixou a "saída" dentro do carro do irmão dele, pedindo que o mesmo tire de lá. O homem pergunta pela 
fi ta dizendo que vai pegá-la.
(....)
(...) no dia 01/10/2004, (índice 399055) Teco (André) pergunta a VALDIR que utiliza o terminal (71) 
9133-0264 (cadastro supramencionado), se PARA vai fazer a diligência. Questiona também se VALDIR 
não vai fazer o avião para PARA.

As testemunhas de defesa nada relataram sobre os fatos, resumindo-se, apenas, a atestar sobre 
a conduta dos acusados.

O exame dos fólios demonstra, portanto, de modo claro, a efetiva consumação, pelos apelantes, 
do crime de tráfi co de drogas, previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, vigente à época dos fatos.

A versão apresentada pelas testemunhas é conclusiva a respeito da dinâmica do fato narrado. No 
que concerne à autoria, as testemunhas tornam inequívoca a prática delitiva por parte dos sentencia-
dos, do crime de tráfi co de drogas, previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76. Neste caso, os Acusados 
foram abordados em circunstâncias que permitem concluir que trafi cavam substância entorpecente.

De maneira mais objetiva, o convencimento pela autoria do crime de tráfi co pode ser facilmente 
alcançado quando são levados em consideração os seguintes fatores: a circunstância em que se deu 
a prisão em fl agrante, a quantidade de droga apreendida, a natureza da droga e a forma em que a 
droga foi encontrada.

A análise da prova testemunhal, em consonância com as demais provas produzidas, corrobora 
todos os argumentos acima apresentados acerca da inexistência de dúvida quanto à autoria do delito 
de tráfi co de drogas. Embora tal prova corresponda ao depoimento dos policiais que realizaram as 
diligências, esta serve, perfeitamente, como elementos de convicção.

Os policiais, como qualquer outra testemunha, assumem o compromisso de dizer a verdade 
(artigo 203 do CPP). Segundo a Jurisprudência, é válido o testemunho prestado por agente policial, 
não contraditado nem desqualifi cado, na medida em que provém de agente público no exercício de 
suas funções e não destoa do conjunto probatório.

Corroborando tal entendimento, vem assim decidindo os Tribunais:

TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA 
DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS 
ELEMENTOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A PRISÃO DEMONS-
TRAM A INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO TÓXICO APREENDIDO. DOLO 
CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. O 
simples pleito absolutório desprovido de provas ou índicos aptos a fundamentá-lo é insufi ciente para 
desconstituir o decreto condenatório fundado no harmônico quadro probatório produzido. O valor do 
depoimento testemunhal de servidores policiais, ainda mais quando prestado em juízo, sob a garantia 
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do contraditório, reveste-se de inquestionável efi cácia probatória. A simples condição de policial não 
torna a testemunha impedida ou suspeita. (TJPR – Apelação Criminal nº 636548-0 – 4ª Câm. Cri-
minal – rel. Des. Miguel Pessoa – DJ 27.08.2010).

No mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPE-
CENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE 
PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (…) 1. Não há falar em ilicitude das provas produzidas, por-
quanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais 
pode servir de referência ao juiz na verifi cação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar 
como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, 
com a observância do contraditório. (STJ – Habeas Corpus nº 136220/MT – Quinta Turma – rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima – DJ 22.03.2010).

Dessarte, comprovada a narcotrafi cância por parte dos Apelantes, não há que se falar em des-
classifi cação para crime de uso, como requereu o Acusado Valdir. Isto porque não existe, nos autos, 
laudo de dependência toxicológica, mas apenas a afi rmação dos sentenciados que usam maconha, 
entretanto, tal condição não interfere na comprovação da prática do tráfi co, pois muitos usuários, 
visando obter dinheiro para sustentar seu vício, acabam vendendo a droga de forma ilícita, o que 
não afasta a responsabilidade pelo cometimento do delito.

Verifi ca-se, portanto, a total pertinência e razoabilidade na conclusão do douto Magistrado a 
quo pela autoria delitiva dos apelantes em relação ao crime de tráfi co de drogas.

Ex positis, o pleito da ausência de provas deve ser rechaçado de forma veemente, tendo agido 
acertadamente o MM. Juiz a quo ao condená-los como incursos nas penas do artigo 12 da Lei nº 
6.368/76 (vigente à época dos fatos), razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida nesse 
sentido, sendo descabidas, portanto a absolvição dos apelantes com relação a tal delito, bem como 
a sua desclassifi cação para o delito de uso de substância entorpecente, descrito no art. 28 da Lei nº 
11.343/2006.

4.2 DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Do dispositivo da decisão guerreada consta que os Acusados foram, também, condenados pelo 

cometimento do crime de associação para o tráfi co, previsto no art. 14 da Lei 6.368/76, in verbis:

Art. 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fi m de praticar, reiteradamente ou não, qual-
quer dos crimes previstos nos Arts. 12 ou 13 desta Lei:
Pena – Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa.

Não há nos autos, todavia, provas do liame subjetivo e da organização para fi ns de tráfi co.
Segundo a jurisprudência, para a confi guração do delito é necessário que fi que evidenciado 

nos autos o 'animus associativo' entre os agentes, destinado ao tráfi co de entorpecentes. Confi ra-se:

PENAL – TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO – DE-
POIMENTOS DE POLICIAIS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE "ANI-
MUS" ASSOCIATIVO – ABSOLVIÇÃO. (...) 4. Restando incomprovado o "animus" associativo 
mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfi co, pois, para a 
sua caracterização é indispensável a associação de duas ou mais pessoas, acordo dos parceiros, víncu-
lo associativo e a fi nalidade de trafi car tóxicos, formando uma verdadeira "societas sceleris" para essa 
fi nalidade. (Apelação Criminal nº 1.0024.04.324848-3/001(1), 3ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. 
Antônio Armando dos Anjos. j. 15.04.2008, unânime, Publ. 21.05.2008).

Nesse mesmo sentido é o entendimento da doutrina, comentando sobre o elemento subjetivo 
do tipo: “É o dolo (animus associativo), aliado ao fi m específi co de trafi car drogas ou maquinários” 
(Lei de Drogas Comentada, coord. Luís Flávio Gomes, RT, pág. 205).

Compulsando detidamente os autos, não vejo qualquer animus associativo entre os Acusados. 
In casu, as provas dos autos demonstram ser apenas um fato isolado praticado pelos Agentes, não se 

comprovando a ocorrência da associação permanente entre os sentenciados, para confi guração do 
mencionado delito.

Assim, os Acusados devem ser absolvidos do cometimento do crime de associação para o 
tráfi co, previsto no art. 14 da Lei nº 6.368/76.

5 DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA.
No tocante à dosimetria da reprimenda, revelou-se parcialmente correta a pena atribuída pela 

Magistrada a quo, senão vejamos:
Considerando a absolvição pelo crime de associação para o tráfi co, passemos à dosimetria do 

crime de tráfi co de drogas.
1ª Fase. As penas-base foram fi xadas, para cada um dos Acusados, no mínimo legal, a saber 

em 3 (três) anos de reclusão, associada ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e, não havendo 
impugnação da Acusação nesse sentido, mantenho a pena-base aplicada a cada um dos Sentenciados.

Assim, resta prejudicado o pleito da Defesa do Acusado Valdir Silveira de Burgos, de aplicação 
da pena no patamar mínimo.

2ª Fase. Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes ou atenuantes, foi mantida, nesta 
fase, a pena de 3 (três) anos de reclusão para cada um dos Acusados e pagamento de 50 (cinquenta) 
dias-multa.

3ª Fase. À míngua de qualquer causa de aumento, passemos à análise da causa de diminuição 
prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicada pela MM. Magistrada a quo.

Verifi ca-se, no caso em tela, o confl ito de Lei no tempo, sendo inadmissível a combinação de 
dispositivos legais contidos em leis diferentes, as quais, elaboradas em momentos e realidades sociais 
completamente díspares – uma em 1976 (Lei nº 6.368) e a outra em 2006 (Lei nº 11.343) –, reque-
reram posicionamento diverso do legislador frente ao problema do tráfi co de drogas. O STF e STJ 
apontam como correta a aplicação, na sua totalidade, do "conjunto normativo" mais benéfi co, por 
conciliar os princípios da retroatividade da novatio legis in mellius, da impossibilidade de combinação 
de leis, da isonomia e, ainda, o da separação dos Poderes.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUCESSÃO DE LEIS NO 
TEMPO. ART. 12 DA LEI 6.368/76. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. 
COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO 
REDUTOR SOBRE A PENA ESTABELECIDA PELA LEI NOVA.126.368§ 4º 3311.3431. Con-
solidou-se no STF e no STJ o entendimento de que é inviável a conjugação de leis penais benéfi cas, 
dado que tal implicaria espécie de criação de terceira norma, com a violação do primado da separação 
dos poderes. Assim, diante de condenação por fato ocorrido sob a égide da Lei 6.368/76, buscando-se 
a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o mais apropriado é determinar-se ao 
juiz das execuções que realize o redimensionamento da pena, promovendo-se a incidência do redutor 
sobre a reprimenda calculada a partir do preceito secundário do art. 33 da nova Lei de Drogas.6.368 
§ 4º 3311.34333 nova Lei de Drogas 2. Ordem concedida, em menor extensão, a fi m de determinar 
que o juízo das execuções penais redimensione a pena, fazendo incidir o redutor do § 4º do art. 33 
da Lei 11.343/06 sobre a pena edifi cada a partir do preceito secundário previsto no caput de tal co-
mando. § 4º 3311.343 (120979 MG 2008/0253651-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2011, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
11/04/2011).

Dessa forma, como o delito foi cometido sob a égide da lei anterior e, levando em consideração 
o caso concreto, deve ser aplicada a Lei nº 6.368/76, por ter uma pena menor.

No caso dos autos, entretanto, verifi ca-se que a MM. Magistrada condenou os Acusados como 
incursos nas penas dos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 com aplicação da causa de diminuição de 
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Como retromencionado, os Acusados sequer fariam jus à causa de diminuição prevista no § 
4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da impossibilidade de combinação de leis, entretanto, 
uma vez aplicada pela MM. Magistrada e, em obediência ao princípio da vedação ao reformatio 
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in pejus, não mais se pode agravar a situação dos Apelantes, pois não existiu questionamento da 
Acusação nesse sentido.

Dessarte, note-se que, embora tenha havido interposição de recurso de Apelação Criminal pela 
Acusação, o Ministério Público, em suas razões recursais, requereu apenas a modifi cação do regime 
de cumprimento de pena para o fechado, não podendo, essa Corte Estadual extrapolar os limites do 
recurso do Parquet, em manifesta violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum .

Mutatis mutandis, eis o teor da súmula nº 160 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É 
nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, 
ressalvados os casos de recurso de ofício”.

Sobre o tema, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. 
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFUSÃO 
DE PEDIDOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM 
QUANTUM APPELLATUM. VIOLAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. NÃO CO-
NHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito 
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de revisão criminal.
2. In casu, há manifesta ilegalidade a ser reconhecida. Na espécie, verifi ca-se que o Colegiado estadual, 
ao decidir os pleitos formulados pelo Ministério Público em sede de apelação, confundiu os pedidos 
quanto ao paciente com as pretensões referentes ao corréu, incorrendo o julgado em erro material.
3. Ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, a Corte de origem extrapolou os limites do recurso ministerial, em manifesta 
violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, uma vez que o Parquet, em 
sua razões de apelação, limitou-se a requerer apenas a redução do quantum aplicado pela sen-
tença condenatória.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o acórdão atacado, a fi m de 
que o Tribunal de origem profi ra novo aresto, nos limites das razões do recurso ministerial.
(HC 230.731/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julga-
do em 11/03/2014, DJe 24/03/2014). (Grifo nosso).

Assim, considerando que o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público encontra 
limites na pretensão deduzida na apelação, mantenho a aplicação da causa de diminuição prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), tal como fi xado na sentença, 
restando a pena defi nitiva, para cada um dos Acusados, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão, associada ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. No tocante à aplicação do regime 
de cumprimento da pena, estando os Apelantes incursos nas condições do art. 33, § 2º “c”, do CP, 
modifi co, DE OFÍCIO, o regime semiaberto de cumprimento inicial de pena fi xado na sentença, 
para o regime aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, concedo DE OFÍCIO, a substituição da 
pena privativa de liberdade imposta aos Acusados por duas restritivas de direitos, fi cando a cargo do 
Juízo das Execuções Penais a sua implementação.

6. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 
Em razão da fi xação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, aliada à substitui-

ção da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantenho a concessão do direito de os 
Acusados aguardarem o trânsito em julgado da ação em liberdade.

7. DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL ARGUIDA PELO ACUSADO ANDRÉ LUIZ PINTO 
TEIXEIRA.

A aplicabilidade da prescrição virtual pode ser apontada como o cerne da controvérsia exami-
nada no âmbito recursal, merecendo análise detida a respeito de sua aplicabilidade no ordenamento 
jurídico pátrio.

Com efeito, há quem sustente a admissibilidade do instituto, construção que se pauta em juízo 
de antecipação da futura aplicação da reprimenda penal de modo a sustar, de imediato, a continui-
dade do processo, o qual poderia conduzir à prática desnecessária de uma série de atos por parte 
dos agentes do Estado, justifi cando o reconhecimento imediato da extinção de punibilidade com o 
objetivo de benefi ciar o réu e evitar o transcurso de feito fadado ao insucesso.

Contudo, não se pode deixar de reconhecer que a aplicação do instituto mencionado pode 
vir a menosprezar garantias processuais vinculadas ao devido processo legal e ao princípio da 
legalidade, fundamentos que embasam a sistemática penal brasileira, em consonância com o teor 
do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º. (…).
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defi na, nem pena sem prévia cominação legal;

Ora, na medida em que há a necessidade de previsão legal para autorizar o delineamento do 
sistema penal, torna-se inadmissível a concepção de instituto que sirva para proporcionar o desmonte 
da persecução processual sem que haja, de modo equivalente, autorização legal específi ca. Caso 
o legislador desejasse albergar a prescrição antecipada deveria, logicamente, alterar a legislação de 
regência, modifi cando o Código Penal no que tange às causas extintivas da punibilidade.

Impende salientar, pois, a necessidade de que haja o respeito, pelo Poder Judiciário, ao 
princípio da legalidade, garantia que funciona como ferramenta capaz de conter o arbítrio da atu-
ação estatal desregrada e proporciona um combate à impunidade e ao sentimento de injustiça tantas 
vezes detectado no seio da sociedade brasileira, ansiosa pela aplicação equânime e efi caz da legislação 
existente de modo a propiciar o combate à elevação dos índices de criminalidade.

Não se mostra viável, por conseguinte, aplicar instituto que não encontra previsão legal especí-
fi ca, estando à margem da sistemática criminal brasileira e conduzindo ao menoscabo da pretensão 
persecutória estatal ante a construção de uma suposição prazal que pode, inclusive, não se confi rmar 
em concreto.

Neste exato sentido, cumpre mencionar reiterado entendimento jurisprudencial aplicando, 
inclusive, enunciado da Súmula 438 do STJ, a qual dispõe sobre a inviabilidade do reconhecimento 
do instituto da prescrição virtual:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. DELI-
TO PREVISTO NO ART. 171, § 3º, DO CP. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECONHE-
CIMENTO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ.
1. É "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com funda-
mento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (enun-
ciado da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Recurso em sentido estrito provido” (TRF1, RSE 3101 RO 0003101-21.2008.4.01.4100, Rel. Des. 
Federal Hilton Queiroz, Publicação e-DJF1 p. 86 de 06.12.2010). (Grifo nosso).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal CRIMINAL. PRESCRIÇÃO EM PERS-
PECTIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 438 DO STJ. Não admite nosso 
sistema criminal o reconhecimento de prescrição por estimativa presumida de pena. Inteligência 
da súmula 438 do STJ” (TRF4, Embargos Infringentes e de Nulidade 1962 PR 2003.70.10.001962-9, 
Rel. Des. Marcos Santos, Publicação 21.07.2010). (Grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal também tem repelido a aplicação do instituto, nos termos expostos 
a seguir:
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EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INADMIS-
SIBILIDADE. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 696 DO SU-
PREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA DO PROCU-
RADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem 
rechaçado a aplicação do instituto da prescrição antecipada reconhecida antes mesmo do ofere-
cimento da denúncia. 2. Na hipótese de o juiz discordar da manifestação do Ministério Público que 
deixa de propor a suspensão condicional do processo, aplica-se, por analogia, o art. 28 do Código de 
Processo Penal. 3. Todavia, em se tratando de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, 
v.g., quando houver competência originária dos tribunais, o juiz deve acatar a manifestação do chefe 
do Ministério Público. 4. Tendo em vista que a suspensão condicional do processo tem natureza de 
transação processual, não existe direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 
9.099/95. 5. Ordem denegada. (HC 83458, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Tur-
ma, julgado em 18/11/2003, DJ 06-02-2004 PP-00038 EMENT VOL-02138-05 PP-00960) (grifo 
nosso).

O Voto do Relator do processo acima referido verbera o caráter precoce da admissibilidade da 
prescrição virtual nos autos respectivos, mencionando, inclusive, entendimentos do próprio Pretório 
Excelso proferidos nos HC 66.913, Rel. Min. Sydney Sanches e HC 82.155, Rel. Min. Ellen Gracie 
(HC 83.458/BA, fl s. 964/965).

Importante recordar que a própria existência do instituto da prescrição apenas encontra jus-
tifi cativa na ausência de interesse estatal no que tange à repressão do delito perpetrado, conforme 
salienta Guilherme de Souza Nucci60.

“(...) é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não 
há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o 
infrator não reincide, readaptando-se à vida social. Há duas maneiras de se computar a prescrição: 
a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. No primeiro caso, não tendo ainda havido conde-
nação, inexiste pena para servir de base ao juiz para o cálculo da prescrição. Portanto utiliza-se a pena 
máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, já tendo havido condenação com trânsito 
em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para 
a prescrição (…)”. (Grifo nosso).

Em idêntico sentido, cabe mencionar o entendimento de Luís Régis Prado61:

“O não-exercício do jus puniendi estatal conduz à perda do mesmo em face do lapso temporal transcor-
rido. A prescrição corresponde, portanto, à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que 
não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fi xado (…) Trata-se de instituto de direito 
material, embora algumas de suas conseqüências infl uenciam sobre a ação penal e a condenação. De 
conseguinte, a contagem do prazo prescricional obedece à regra insculpida no art. 10 do CP, compu-
tando-se naquele o dia do começo (...)” (grifo nosso).

Logo, é inviável a decretação da prescrição antecipada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, NEGO PROVIMENTO 

ao recurso do Ministério Público, REJEITO AS PRELIMINARES arguidas pelo Acusado André Luiz 
Pinto Teixeira, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos recursos interpostos pela Defesa dos Acusados 
para o fi m de absolver os acusados pela prática do crime de associação para o tráfi co, previsto no art. 
14 da lei 6.368/76, modifi car a pena aplicada, fi xando-a, para cada um dos Acusados, em 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, associada ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, cada 
dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, DE OFÍCIO, 
modifi co o regime de cumprimento inicial de pena para o aberto e substituo a pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se in totum os demais termos da sentença objurgada.

60. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 548.
61. PRADO, Luís Régis. Comentários ao Código Penal. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 375.

TJBA – Apelação  Criminal nº 0000135-44.2017.8.05.0117, Primeira Câmara Criminal – 
Primeira Turma, Relator (a): Desa. Aracy Lima Borges, julgado em 19/06/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
(ART. 33, DA LEI 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003). ILEGALIDADE 
DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NATUREZA PERMANENTE DO 
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ATUAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS 
EM CONSONÂNCIA COM SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS – PRE-
LIMINAR REJEITADA. FLAGRANTE PREPARADO –  O RECORREN-
TE NÃO FOI INSTIGADO A COMETER AS INFRAÇÕES PELOS POLI-
CIAIS – PREFACIAL NÃO ACOLHIDA. DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DU-
RANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INALTERAÇÃO DA SITUA-
ÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INA-
COLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. 
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS – 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33, DA LEI 
ANTIDROGAS – APELANTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PE-
NAL – INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 
Apelação Criminal CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1 – O Apelante restou condenado ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos de 
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 110 (cento e dez) 
dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo, vigente à época 
do delito, pela prática dos crimes de tráfi co de drogas, previsto no artigo 33, da Lei 
nº 11.343/06, e de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei 10.826/2003).
2 – Da ilegalidade da prisão. É cediço que as possíveis irregularidades ocorridas 
na prisão pré-cautelar são sanadas com o decreto de prisão preventiva, em razão da 
presença de circunstâncias autorizadoras, constantes no artigo 312 do CPP. Prisão 
em fl agrante homologada e convertida em preventiva. A atuação dos policiais civis 
foi pautada no estrito cumprimento de suas funções institucionais, na forma pre-
vista no art. 144, IV e § 4º, da CF/88. Por fi m, tem-se que o crime de tráfi co de en-
torpecentes possui natureza permanente, de sorte que sua consumação prolonga-se 
no tempo. Desse modo, encontrando-se o agente no estado de fl agrância, na forma 
disposta no art. 303 do CPP, prescindível é a ordem judicial para o ingresso no seu 
domicílio, conforme autorização expressa do art. 5º, XI, da CF/88.
3 – Do fl agrante preparado. As circunstâncias do caso em testilha não apontam 
para o preparo, até porque o Recorrente não foi instigado a cometer nenhum tipo 
de delito por parte da Autoridade Policial, sendo fl agrado na posse de substâncias 
ilícitas. Antes da diligência policial que culminou na apreensão de drogas, apetre-
chos, arma e munições, o acusado já "tinha em depósito e guarda" tais objetos ditos 
ilícitos, o que já confi gurava os delitos a ele imputados. Dessa forma, não há como 
confi gurar o fl agrante preparado.
4 – Do direito de recorrer em liberdade. A presente via é inadequada para tal 
fi nalidade, tendo em vista que seria correto o manejo da ação de Habeas Corpus. 
Ainda assim, consigne-se que a pretensão do Recorrente não merece acolhimento, 
sequer de ofício, porquanto, não se trata de nova decisão de decreto preventivo, 
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mas, sim, a ratifi cação dos fundamentos que serviram como lastro para a imposição 
da custódia cautelar. Aliás, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, 
considerando que o Apelante permaneceu preso durante toda a instrução proces-
sual, sem que houvesse alteração no quadro fático-jurídico a justifi car a soltura do 
mesmo.
5 – Pleito absolutório – Restou demonstrada a vinculação do Réu às substâncias 
ilícitas apreendidas, com supedâneo na prova testemunhal produzida em Juízo, 
em cotejo com outros elementos de convicção reunidos nos autos. O sentenciante 
atribuiu credibilidade à palavra dos agentes de polícia ouvidos em Juízo, o que se 
coaduna com a orientação jurisprudencial, pacífi ca no sentido de dar credibilidade 
aos depoimentos prestados por policiais. Destarte, demonstradas a autoria e mate-
rialidade delitivas, impossível cogitar-se da absolvição do Recorrente.
6 – Dosimetria da pena. Afastamento das vetoriais consideradas desfavorá-
veis. Através de fundamentação inidônea, o Magistrado sentenciante considerou 
desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, conduta social, mo-
tivos e consequências do crime, de modo que se impõe o afastamento de tais veto-
riais. Penas-base reduzidas ao mínimo legalmente previsto.
7 – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei Antidrogas. Apesar da primariedade do Acusado, foi constatado 
que o mesmo responde a outra ação penal, o que indica a sua dedicação às ativida-
des criminosas.
8 – Correção, ex offi  cio, da modalidade da pena fi xada ao crime de posse ir-
regular de arma de fogo de uso permitido. O Juiz de primeiro grau fi xou-lhe a 
pena em 1 ano de reclusão, quando a legislação pertinente prevê a sua punição na 
modalidade "detenção". Dessa forma, quanto ao delito em comento, a pena defi ni-
tiva resta fi xada em 1 (um) ano de detenção.
Apelação Criminal CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000135-44.2017.8.05.0117, 
da Comarca de Itagibá/BA, sendo Apelante BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS e, Apelado, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO.

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 e dar-lhe parcial provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que 
fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de BRUNO CIRQUEIRA 
DOS SANTOS, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença de fl s. 251-256, profe-
rida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itagibá, que condenou o acusado pelas 
práticas dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, na forma do 
art. 69 do CP, aplicando-lhe a pena defi nitiva de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente 
em regime fechado, além do pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas razões de fl s. 276/317, a Defesa argui a nulidade do feito, ante a alegada violação do seu 
domicílio, considerando que o mandado judicial fora expedido para endereço diverso de onde foram 
realizadas as apreensões, e cumprido 9 (nove) meses após a sua expedição, salientando que se trata 
de “fl agrante preparado”. No mérito, pleiteia a absolvição do Apelante, sustentando a insufi ciência 
probatória para as condenações.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, a fi m de que a pena-base, para ambos os crimes, 
seja fi xada no mínimo legal, bem como o reconhecimento, quanto ao crime de tráfi co, da causa 
especial de diminuição prevista no § 4º, do Art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo 
de 2/3 (dois terços), bem como a aplicação da atenuante da confi ssão, no tocante ao tipo penal do 
art. 12, da Lei 10.826/2003. Pugna, ainda, pela aplicação do instituto da detração penal. Por fi m, 
pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, ora apelado, nas contrarrazões de fl s. 322/331, pugna pelo desprovimento 
do recurso, mantendo-se in totum a sentença hostilizada.

No parecer de fl s. 335/345, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento 
e provimento parcial da apelação, a fi m de que haja a reforma da sentença, na primeira fase da dosi-
metria, com a fi xação das sanções no mínimo legal, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É o Relatório.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECI-
MENTO DO APELO.

Conheço do Recurso, visto que atendidos os pressupostos para sua admissibilidade.
II – DAS PRELIMINARES
A) DA ILEGALIDADE DA PRISÃO, POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
Inicialmente o Apelante argui a nulidade da prova da materialidade, sustentando a inexistência de 

justa causa prévia para ingresso na sua residência, por ocasião do fl agrante, já que os policiais militares 
cumpriram a ordem de busca e apreensão em endereço diverso do constante no mandado judicial.

É cediço que as possíveis irregularidades ocorridas na prisão pré-cautelar são sanadas com o 
decreto de prisão preventiva, em razão da presença de circunstâncias autorizadoras, constantes no 
artigo 312 do CPP.

Na hipótese vertente, observa-se que a Magistrada a quo considerou legal a prisão em fl agrante 
e a converteu em preventiva (fl s. 29 e 29-V), com fundamento na necessidade de garantia da ordem 
pública, da aplicação da lei penal, in verbis:

"(...) A prisão foi efetuada legalmente e na forma preconizada pelo inciso I do art. 302, do Código de 
Processo Penal.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qua REPUTO 
VÁLIDO o auto de prisão em fl agrante de BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS.
(...)
Ante o exposto, defi ro o pedido do Ministério Público e CONVERTO a prisão em fl agrante de 
BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS, qualifi cado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com 
fulcro no art. 312 e 313, I, do CPP, com o escopo de assegurar a garantia da ordem pública e 
assegurar a aplicação da lei penal, consoante fundamentos alhures delineados" (grifos originais).

É importante ressaltar que, conforme resta evidenciado dos autos, os policiais civis, no dia 
02/06/2017, por volta das 6h, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo 
Juízo Criminal da Comarca de Ipiaú, dirigiram-se ao imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 
25, Centro, Ipiaú, no qual estavam presentes apenas o irmão do Apelante, EDUARDO, e a mãe, 
SUELI. Na oportunidade, o irmão do acusado prontifi cou-se a levar os policiais até a atual moradia 
de Bruno, localizada em Japumerim, distrito de Itagibá/BA.

Sendo assim, a equipe policial deslocou-se para a casa do ora Apelante, logrando encontrar:

"um revólver, marca Taurus, oxidado, calibre. 38, nº de série IG171741, municiada com 06 (seis) cartu-
chos, porções de cocaína distribuídas em vários pontos do lar, inclusive em meio à ração de cachorro, além de 
uma balança de precisão e a quantia de R$1.794,10 (mil, setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos), 
conforme auto de exibição e apreensão acostado aos autos" (fl . 03).
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Vê-se, pois, que, ao tomar conhecimento do local em que poderiam se encontrar os entorpecen-
tes, a polícia civil agiu em estrito cumprimento das suas funções institucionais, de polícia judiciária 
e de apuração de infrações penais, conforme preconiza o art. 144, IV e § 4º, da CF/88. Com efeito, 
não se pode restringir ações da polícia que corroboram para o combate à violência e para efetivação da 
paz social. Nesse sentido, não há que se falar em ilegalidade do fl agrante, por ausência de justa causa.

Ademais, em se tratando de crime de tráfi co de drogas – de ação múltipla, com condutas de 
natureza permanente, a consumação prolonga-se no tempo. Desse modo, encontrando-se o agente 
no estado de fl agrância, na forma disposta no art. 303 do Código de Processo Penal, prescindível é 
a ordem judicial para o ingresso no seu domicílio, conforme autorização expressa do art. 5º, XI, da 
Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5º. (…)
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de fl agrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determina-
ção judicial" (grifou-se).

Outro não é o entendimento do Tribunal da Cidadania (grifos acrescidos):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO 
E DE MUNIÇÃO, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA PROVA 
OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. FLAGRANTE DE CRIME PERMA-
NENTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. 
EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de 
fl agrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas 
obtidas. Doutrina e jurisprudência (...). 2. Recurso improvido. (STJ – RHC: 40796 SP 2013/0309181-5, 
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 08/05/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 20/05/2014).

Do exposto, não merece prosperar a inconformidade do Apelante quanto às alegações de 
ilegalidade da prisão em fl agrante, até porque restam prejudicadas ante a superveniência do decreto 
preventivo e do édito condenatório.

B) DO FLAGRANTE PREPARADO
De igual modo, razão não assiste à defesa quando sustenta a ocorrência do famigerado fl agrante 

preparado. Isso porque as circunstâncias do caso em testilha não apontam para o preparo, até porque 
o Recorrente não foi instigado a cometer nenhum tipo de delito por parte da Autoridade Policial, 
sendo fl agrado na posse de substâncias ilícitas e da arma, tipo revólver, calibre 38.

Com efeito, antes da diligência policial que culminou na apreensão de drogas, apetrechos, 
arma e munições, o acusado já "tinha em depósito e guarda" tais objetos ditos ilícitos, o que já 
confi gurava os delitos a ele imputados. Dessa forma, não há como confi gurar o fl agrante preparado, 
pois os crimes se consumaram com a realização dos verbos nucleares "ter em depósito", "guardar" 
e "possuir irregularmente".

Ressalte-se que a jurisprudência pátria vem manifestando-se no sentido de que não constitui 
fl agrante preparado o fato de a Polícia, cientifi cada previamente da infração penal, diligenciar para 
surpreender o criminoso no momento da prática delituosa, sem que, para isso, tenha havido indu-
zimento ou provocação por parte da autoridade ou de seus agentes. Vejam-se:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RESISTÊNCIA 
– PRELIMINAR: NULIDADE DE PROVAS – FLAGRANTE PREPARADO – NÃO OCORRÊN-
CIA. – O também chamado "fl agrante preparado" é uma situação totalmente artifi cial, criada por uma ou 
mais pessoas que visam a induzir outra a praticar uma ação descrita num tipo penal. Exatamente por isso, 
pela falta de um elemento intencional de quem realiza a conduta, caracteriza-se como fato atípico, diferente 
do que se verifi ca neste caso concreto. (...) (TJ-MG – APR: 10433130385761001 MG, Relator: Júlio 
Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018).

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR 
A PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo nos autos 
prova de que os policiais provocaram ou induziram a atividade criminosa, incabível a tese do 
fl agrante preparado. A vigilância policial não afasta a tipicidade do crime de tráfi co. 2. Se os 
motivos que dão suporte à segregação cautelar do paciente estão fulcrados em fundamentação concreta, 
consubstanciada na garantia da ordem pública, com projeção concreta na gravidade do delito, não há falar 
em constrangimento ilegal na decisão que denega pedido de revogação de prisão preventiva. 3. Ordem dene-
gada. (TJ-TO – HC: 50056254920138270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

Pelos motivos expostos, e considerando que não há como se considerarem ilícitas as provas 
obtidas durante a diligência policial, rejeita-se a presente preliminar.

C) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
O Apelante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que, no 

édito condenatório, inexiste fundamentação idônea a justifi car a manutenção de sua prisão cautelar. 
Além disso, sustenta a ausência de requisitos autorizadores para permanecer custodiado.

Registre-se que a presente via é inadequada para tal fi nalidade, tendo em vista que seria correto 
o manejo da ação de Habeas Corpus. Ainda assim, cabe consignar que a pretensão do Recorrente não 
merece acolhimento sequer de ofício, porquanto, embora sucinta a decisão invectivada, ao negar 
o direito do Apelante em recorrer em liberdade, in verbis: "E dada a natureza dos crimes praticados, 
não permito que o réu apele da sentença em liberdade", impõe ressaltar que não se trata de nova deci-
são de decreto preventivo, mas sim a ratifi cação dos fundamentos que serviram como lastro para a 
imposição da custódia cautelar.

Aliás, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, considerando que o Apelante 
permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração no quadro 
fático-jurídico a justifi car a soltura do mesmo, de sorte que se mantêm hígidos os fundamentos da 
medida extrema, com imperativo na necessidade de se resguardar a ordem pública. É que, diante da 
quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes, além da arma e das munições encontrados na 
posse do Apelante, confi gurada está a gravidade concreta dos delitos sob apuração.

Logo, rejeito a preliminar.
III – DO MÉRITO
A) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
O Apelante confessou a prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, de modo que o 

inconformismo recursal cinge-se à alegação de inexistência de lastro probatório quanto ao crime de 
tráfi co de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Compulsando detidamente os fólios, e em que pesem os respeitosos argumentos defensivos, 
constata-se que a sentença invectivada não merece reproche.

Com efeito, a materialidade delitiva, quanto ao fato típico descrito na Lei Antidrogas, revela-se 
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl . 08), bem como pelo laudo defi nitivo de fl . 206, 
que atesta a presença da substância proscrita no País: benzoilmetilecgonina – componente psicoativo 
da cocaína.

Noutro giro, no tocante à autoria, as provas coligidas aos autos asseguram, peremptoriamente, 
que foi o Apelante quem praticou o crime de tráfi co de entorpecentes. Destarte, imperativa a manu-
tenção da sentença ora guerreada.

Inicialmente, faz-se mister destacar que, na fase policial (fl . 09), o Apelante se reservou ao direito 
de permanecer em silêncio. Já em Juízo, o mesmo negou a propriedade das drogas, mas a sua versão 
restou isolada e dissociada das demais provas produzidas nos autos.

Decerto, o próprio irmão do acusado, Sr. Eduardo Cirqueira Santos, ao ser ouvido perante a 
autoridade policial, afi rmou:
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"(...) Que explicou aos mesmos que BRUNO não residia naquele imóvel e sim no distrito de Japumerim; 
Que o depeonte se prontifi cou a levar os policiais até a casa de BRUNO; Que o depoente permaneceu na via-
tura, enquanto os policiais adentraram a residência de BRUNO; Quando os policiais retornaram para 
a viatura onde estava o depoente, permitindo ao mesmo ver os policiais retornando com sacos 
contendo drogas, uma arma de fogo, balança, dinheiro e diversos documentos; que o depoente 
tomou conhecimento que esta é a terceira vez que seu irmão é preso por tráfi co de drogas, sendo 
a primeira em Ipiaú, e a segunda pela Polícia Federal também em Ipiaú, e presenciou a prisão que 
ora se formaliza (...)" (Fl. 09 – grifos aditados).

Por sua vez, as testemunhas de acusação, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 
foram unânimes em indicar o acusado como o agente das infrações penais. Vejam-se:

"(...) que o imóvel foi devidamente cercado e solicitado o ingresso no mesmo, quando um inte-
grante da equipe percebeu que o fl agranteado jogou um saco plástico contendo certa quantidade 
de cocaína, indicando que o fl agranteado estaria armazenando outras substâncias entorpecen-
tes; que o depoente adentrou o imóvel e logo surpreendeu o fl agranteado tentando dispensar 
nova porção de cocaína com as mesmas características, já prontas para a venda; que diante do 
fato, foi dada voz de prisão ao fl agranteado e em continuidade à busca domiciliar, foi encontrado um 
revólver marca Taurus, cal. 38, municiado com seis cartuchos, além de outras porções de cocaí-
na, na cozinha, na sala, e junto à ração do cachorro; que foram encontrados ainda uma balança 
de precisão, e o valor em espécie de R$1.794,10 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e 
dez centavos; (...)". (DEPOIMENTO EM JUÍZO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – DR. 
IVAN RODRIGUES LESSA POLICIAL MILITAR RAFAEL NAVARRO ANDRADE – mídia 
acostada à fl . 210).

"(...) que o imóvel foi cercado e antes de adentrarem, o depoente percebeu que jogaram algo de dentro 
do imóvel que caiu aos pés do depoente; que verifi cando o objeto, percebeu se tratar de uma certa 
quantidade de pó branco, indicando ser cocaína; que prontamente o depoente alertou o restante 
da equipe se poderia adentrar no imóvel, pois o fl agranteado já estaria dispensando droga; que 
o depoente logo em seguida observou o condutor e demais policiais que realizavam a busca no 
interior do imóvel trazer um revólver marca Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos, 
porções de cocaína, que segundo os policiais, estariam em vários pontos da casa e em meio a 
ração do cachorro; foi encontrada também uma balança de precisão e o valor dem espécie de 
R$1.794,10 (...)". (DEPOIMENTO EM JUÍZO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – 
fl s. 07 e 07-V, confi rmado em Juízo, conforme mídia de fl . 210).

Malgrado esses últimos depoimentos sejam dos policiais que realizaram a prisão do Acusado e a 
apreensão das drogas, da arma, com munições e do dinheiro, tais testemunhos servem perfeitamente 
como elementos de convicção do órgão julgador, pois, além de estarem em consonância com o 
depoimento do irmão do Apelante, não há notícia no feito de que tenham sido contraditados, nem 
desqualifi cados, ou que agiram em interesse próprio, inclusive a jurisprudência tem se manifestado 
no mesmo sentido.

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PRO-
VAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOI-
MENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGA-
DO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.
(...)
4.Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhi-
dos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime 
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TUR-
MA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016 – grifou-se).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIO-
NAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BA-
SEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA nº 7 DO STJ.

(...)
– Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis 
pela prisão em fl agrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corrobo-
rados por outros meios de prova.
(...) Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAY-
NARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 
27/03/2014, DJe 14/04/2014 – grifou-se).

Assim, a atuação do Recorrente se enquadra nos tipos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 
e no art. 12 da Lei 10.826/2003, considerando-se que o Apelante guardava substância entorpecente, 
visando à comercialização, além de manter em sua residência um revólver calibre 38, sem autorização 
ou determinação legal.

Vê-se, pois, que a Defesa não se descurou de trazer aos autos provas concretas de suas alegações, 
de modo a sustentar a inocência do Recorrente.

Portanto, os fatos foram devidamente esclarecidos na instrução e, no caso em comento, não há 
qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas.

B) DA DOSIMETRIA DA PENA. DA FIXAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO. DA SUS-
TENTADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA 
NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

No tocante à dosimetria da sanção penal, melhor sorte assiste ao Apelante.
Ora, da análise da sentença invectivada, afi gura-se imperiosa a reforma do decisum. É que, para 

exasperar a pena dos crimes de tráfi co de drogas e posse de armas em, respectivamente, 2 (dois) anos 
e 1 (um) ano, o Magistrado a quo considerou desfavoráveis, de forma inidônea, as circunstâncias da 
culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e consequências do crime. Veja-se:

"Analisando as circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59 do Código Penal, observo que: o acusado 
demonstrou elevada culpabilidade ao praticar tráfi co de entorpecentes, premeditando sua ação, sendo al-
tamente reprovável sua conduta. Apesar de ainda não ser reincidente, o acusado mentiu a este Magistrado 
ao afi rmar em seu interrogatório que já teria sido absolvido do processo de associação para o tráfi co, na 
comarca de Ilhéus.
Em contato com dr. Guilherme Vieito Barros Júnior, Juiz Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Ilhéus, fui pelo mesmo informado que Bruno Cirqueira responde pelo delito de associação para o tráfi co de 
entorpecentes, tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, com pena de reclusão de 03 a 10 anos. De acordo 
com o Magistrado de Ilhéus, o processo já se encontra concluso e deverá ser sentenciado em janeiro de 2018.
O acusado tem antecedentes desabonadores. Conduta social desviada para o delito de tráfi co, não tendo 
comprovado o exercício de nenhuma atividade lícita; os motivos do crime não o justifi cam, pois pretendia 
lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias do crime 
são comuns à espécie; as consequências do delito de tráfi co são nefastas para a sociedade, pois de grande 
potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros 
crimes; por fi m, a vítima é toda a coletividade; outras circunstâncias quanto à sua personalidade e conduta 
social não comportam maiores apreciações, ante a ausência nestes autos de elementos autorizadores para 
tanto". (fl s. 254-255 – grifos aditados).

Nesse sentido, verifi ca-se que a análise dessas circunstâncias merece revisão. Com efeito, ao 
valorar negativamente a culpabilidade, o Magistrado a quo considerou que o Réu teria premeditado 
sua ação. Todavia, esse argumento não serve para elevar a pena-base, uma vez que não restou evi-
denciado nos autos a premeditação aos crimes, até porque o Apelante foi preso em fl agrante delito.

Outrossim, em que pese o Recorrente já possua ação penal em curso, não restou comprovado 
o seu trânsito em julgado, para que incida como desfavorável a circunstância "antecedentes". Nesse 
sentido, aplicável é o enunciado da Súmula 444 do STJ, que assim dispõe: "É vedada a utilização de 
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

No mesmo sentido, incabível a valoração negativa referente à "conduta social", na forma 
como fundamentada pelo Sentenciante primevo. É cediço que, para a análise de tal circunstância, 
deve ser considerado o papel do agente na comunidade, no seu contexto familiar, no trabalho, na 
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vizinhança. No caso em apreço, não há nos autos quaisquer notícias negativas sobre esses aspectos 
sociais do Apelante. Sendo assim, incabível a exasperação da pena-base por tal vetorial. A propósito, 
assim já decidiu o STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DESCABIMENTO. 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUN-
DAMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO 
DO EXAME NEGATIVO DA CONDUTA SOCIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. OR-
DEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II – A circunstância judicial da conduta social deve ser en-
tendida como o papel do agente na comunidade, inserida no contexto familiar, no trabalho, na 
escola, na vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação 
da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu. 
Assim, o fato do paciente ser pai de três fi lhos, não possuir trabalho defi nido e estar envolvido 
com o tráfi co de drogas desde 1999, não é fundamento apto para macular sua conduta social. (...) 
(STJ – HC: 395548 SC 2017/0081713-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 
12/09/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017).

Por fi m, também restaram inidôneos os fundamentos utilizados quanto aos "motivos" e "con-
sequências" do delito. Isso porque a busca por lucro fácil, e as consequências nefastas à comunidade, 
em relação ao crime de tráfi co, não extrapolam as elementares do tipo, já sendo por este abstratamente 
apenado. Corroborando tal entendimento, colaciona-se o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DO AUMENTO. MOTIVOS 
DO CRIME. LUCRO FÁCIL. CRITÉRIO INVÁLIDO. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO 
NEGATIVA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. (...) (HC 226703 ES 
2011/0286849-0; Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA; Publicação: DJe 11/10/2013; Julgamen-
to: 3 de Outubro de 2013; Relatora: Ministra LAURITA VAZ). (Grifou-se).

Do exposto, diante do imperioso afastamento das vetoriais consideradas como desfavoráveis ao 
Apelante, as penas-bases restam fi xadas no mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, 
para o crime insculpido no art. 33 da Lei 11.343/2006, e em 1 (um) ano de detenção, referente ao 
delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Na segunda fase de dosimetria da pena, incide a atenuante da confi ssão (art. 65, III, alínea d, 
do CP), no tocante ao tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, como bem 
reconheceu o Magistrado a quo. Todavia, diante da redução da pena basilar ao mínimo legal, man-
tém-se a pena intermediária em 1 (um) ano de detenção, em virtude da incidência do enunciado da 
Súmula 231 do STJ, que veda a fi xação da pena aquém do mínimo legal, nesta fase.

Quanto ao pleito concernente à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão não assiste à defesa.

Com efeito, infere-se dos autos que o Apelante não faz jus à benesse do tráfi co privilegiado, 
uma vez que tal causa de diminuição tem como fi nalidade punir com menor rigor o trafi cante não 
habitual, isto é, o indivíduo que não faz do tráfi co de drogas e do crime o seu meio de vida, o que 
não parece ser o caso dos autos.

De fato, apesar da primariedade do Acusado e da inexistência de antecedentes criminais desa-
bonadores, verifi ca-se, através de consulta ao sistema SAJ, que o mesmo responde à outra ação penal, 
perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, processo nº 0006845-69.2010.8.05.0103, pelo 
delito previsto no art. 35, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, situação caracterizadora de dedicação 
à atividade ilícita.

Portanto, embora a reincidência e a análise desfavorável dos antecedentes exijam sentença 
condenatória transitada em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída 
a partir de outras provas constantes nos autos.

E, nesse passo, possuindo o Acusado passado criminoso, a necessidade de trânsito em julgado 
da referida ação penal implicaria o esvaziamento da força dos outros elementos contidos no artigo 
em referência.

Aliás, imperioso pontuar que, para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º, 
do artigo 33, da Lei de Drogas, mister o preenchimento de todos os requisitos previstos, por serem 
cumulativos.

Além disso, o afastamento da aplicação do Tráfi co Privilegiado, no caso sob análise, coaduna-
-se com o entendimento fi rmado pela Seção Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da 
Revisão Criminal nº 0021048-49.2013.8.05.0000, em cujo voto, seguido por ampla maioria do 
referido Órgão Colegiado, constou (grifos acrescidos):

Da impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.
(...)
Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a exis-
tência de outras ações penais e inquéritos policiais – como ocorre no presente caso – consiste em fundamento 
idôneo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.
Assim, interpretou o Supremo que o referido entendimento não consiste em ofensa ao princípio da presunção 
de inocência:
Ementa: Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). 
Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamen-
to: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa fi cha criminal revelando inquéritos e 
ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosime-
tria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal 
a quo. Não conhecimento.
1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que "nos delitos defi nidos 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".
2. In casu, a minorante especial a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corre-
tamente afastada ante a comprovação, por certidão cartorária, de que o paciente está indiciado 
em vários inquéritos e responde a diversas ações penais, entendimento que se coaduna com a 
jurisprudência desta Corte: RHC 94.802, 1ª Turma, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe 
de 20/03/2009; e HC 109.168, 1ª Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 14/02/2012, entre 
outros.
3. Os temas atinentes à dosimetria da pena, à substituição por restritiva de direitos e ao regime aberto não 
foram examinados no Tribunal a quo, por isso são insuscetíveis de conhecimento, sob pena de supressão de 
instância.
4. Habeas corpus conhecido em parte e denegada a ordem nessa extensão. (STF – HC: 108135 MT, Rela-
tor: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-125 
DIVULG 26-06-2012 PUBLIC 27-06-2012)
Por conseguinte, deve ser rejeitado o pedido de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena.
(TJBA. Revisão Criminal nº 0021048-49.2013.8.05.0000. Seção Criminal. Relator: Des. José 
Alfredo Cerqueira da Silva. Julgado em 03/02/2015. Publicado em 06.02.2015).

Pelas razões expostas, verifi ca-se que o Apelante não faz jus à benesse pleiteada.
Quanto à pena pecuniária, impõe observar que o Magistrado a quo condenou o Apelante ao 

pagamento de 100 (cem) dias-multa, quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, ou seja, 
em valor muito aquém do mínimo legalmente previsto, de 500 (quinhentos) dias-multa. Contudo, 
em se tratando de recurso exclusivo da defesa, e ante o princípio do non reformatio in pejus, mantém-se 
a pena de multa na forma fi xada pelo Juízo primevo.

Noutro giro, faz-se mister a reforma do julgado, ex offi  cio, no tocante à pena privativa de 
liberdade, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, com numeração raspada. É que o Juiz 
de primeiro grau fi xou-lhe a pena em 1 ano de reclusão, quando a legislação pertinente prevê a sua 
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punição na modalidade "detenção", em vez de reclusão. Dessa forma, quanto ao delito em 
comento, a pena defi nitiva resta fi xada em 1 (um) ano de detenção.

Por fi m, e em se tratando de concurso material de delitos, dispõe o artigo 69 do Código 
Penal:

"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou 
não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso 
de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela" 
(grifou-se).

Após a leitura do referido dispositivo, conclui-se que não se pode somar as penas de 
detenção e reclusão, na medida em que as reprimendas possuem naturezas jurídicas e formas 
de execução diversas.

A propósito, eis a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRI-
SIONAL FIXADO ATRAVÉS DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTIGOS 33, 69 E 76, DO CÓDIGO PENAL. RETIFICAÇÃO 
DEVIDA. RECURSO PROVIDO. – No procedimento de unifi cação de penas, o regime prisional 
será fi xado pelo resultado da soma das penas (art. 111, da LEP). Todavia, para essa fi nalidade, não 
é possível a soma das penas de reclusão e detenção, sob pena de prejuízo ao agravante, 
tendo em vista que este passará mais tempo em regime fechado do que o realmente devido. 
Inteligência dos artigos 33, 69 e 76, do Código Penal. – Recurso provido". (4ª Câmara Criminal – 
AE nº 1.0702.12.006676-7/001 – Rel. Des. Doorgal Andrada – j. 08/01/2014 – p. 14/01/2014 
– grifou-se).

De todo o exposto, e diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, 
tornam-se defi nitivas as reprimendas privativas de liberdade em 5 (cinco) anos de reclusão, no 
regime inicial semiaberto, para o delito de tráfi co de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), e 
em 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, referente ao crime de posse irregular de 
arma de fogo (art. 12, da Lei nº10.826/2003). Mantém-se, por derradeiro, a fi xação da pena 
pecuniária em 110 (cento e dez) dias-multa.

C – DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO

Requer o Apelante a realização da detração da sua pena, com a fi xação de regime inicial 
de cumprimento de sanção corporal menos gravoso, com arrimo no art. 387, § 2º do CPPB.

O presente pedido recursal não encontra, contudo, guarida.
Em primeiro lugar, registre-se que compete ao Juízo da execução decidir sobre a "detração 

da pena", nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c" da LEP – fato devidamente justifi cável 
em razão de a referida autoridade possuir melhores condições de avaliar amplamente a situação 
segregatória do Réu.

Ressalve-se que tal instituto difere da regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, que se des-
tina a orientar o Juízo Sentenciante da Ação Penal quanto à ponderação do regime inicial a que 
o sentenciado poderá, desde a sua prolação, cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi 
imposta no édito condenatório. Deste modo, entende-se que a aplicação da regra contida no 
art. 387, § 2º do CPP não resulta em um "desconto" da pena imposta na respectiva Sentença, 
mas em um juízo de razoabilidade, tendo em vista a pena concretamente aplicada ao condenado.

No entanto, considerando o período da segregação cautelar do Apelante, que se encontra 
custodiado desde a data da sua prisão fl agrancial, ocorrida em 02/06/2017, tem-se que os regimes 
iniciais de cumprimento de pena permanecem os mesmos, uma vez que lhe foram impostas as 

sanções defi nitivas de 5 (cinco) anos de reclusão, para o delito de tráfi co de drogas (art. 33 da 
Lei 11.343/2006), e de 1 (um) ano de detenção, pelo crime de posse irregular de arma de fogo 
(art. 12 da Lei nº10.826/2003).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação Criminal 
interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença 
invectivada na primeira fase da dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judiciais consi-
deradas desfavoráveis, tornam-se defi nitivas as reprimendas privativas de liberdade em 5 (cinco) 
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, para o delito de tráfi co de drogas (art. 33 da Lei 
11.343/2006), e em 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, referente ao crime de 
posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº10.826/2003). Mantém-se, por derradeiro, 
a fi xação da pena pecuniária em 110 (cento e dez) dias-multa, e os demais termos do decisum.

TJBA – Apelação Criminal nº 0002470-44.2017.8.05.0213, Segunda Câmara Crimi-
nal – Primeira Turma, Relator (a): Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, julgado em 
01/06/2017

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35, C/C O ART. 40, IV E VI, TO-
DOS DA DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 
ART. 69, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDA-
DE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA 
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO, 
DE OFÍCIO. RECORRENTE DENUNCIADO INCURSO NOS ARTS. 
35 DA LEI Nº 11.343/06, 288 DO CP, E 14 DA LEI Nº 10.826/03. CON-
DENAÇÃO, TAMBÉM, PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DRO-
GAS, COM BASE EM FATOS NÃO NARRADOS NA DENÚNCIA. RE-
CONHECIMENTO, AINDA, DAS MAJORANTES DO ART. 40, IV E 
VI, DA LEI Nº 11.343/06, E DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 288 DO 
CP, QUE SEQUER FORAM CAPITULADAS E DESCRITAS NA INI-
CIAL ACUSATÓRIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
ABSORVIDO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA, E, 
POR CONSEGUINTE, ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LE-
GAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. APELO 
CONHECIDO, PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, DECLA-
RANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO 
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002470-
44.2014.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, na qual fi guram, como apelante, ÉVER-
TON DE SOUZA SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, 
para rejeitar a preliminar arguida, declarando-se, de ofício, a nulidade sentença condenatória, 
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra ÉVERTON DE 
SOUZA SANTOS, qualifi cado nos autos, como incurso no art. 35 da Lei nº 11.343/06 (asso-
ciação para o tráfi co de drogas), art. 288 do CP (associação criminosa) e art. 14 da Lei nº 
10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Descreve a peça acusatória, em síntese, que, no dia 23/09/2014, por volta das 7h, na 
Rua D, cidade Ribeira do Pombal, um agente policial cumpria mandados judiciais de busca 
e apreensão, oportunidade em que surpreendeu o denunciado na posse de um revólver, uma 
espingarda e várias munições. Consta, ainda, que o denunciado, juntamente com um menor 
conhecido pela alcunha "Tonhão", comanda uma quadrilha voltada para prática de vários 
crimes contra o patrimônio e a vida, estando também envolvido com o tráfi co de drogas na 
região.

A denúncia (fls. 02/03) foi instruída com o inquérito policial de fls. 04/90 e recebida, 
após a apresentação da defesa preliminar (fl. 109/111), por decisão datada de 25/02/2015 
(fl. 126).

Audiência de instrução e julgamento gravada em mídia de CD, anexada à fl . 158, sendo 
ouvidas as testemunhas e qualifi cado e interrogado o acusado. Alegações fi nais do Ministério 
Público às fl s. 161/163, e da defesa às fl s. 177/198.

Sobreveio a sentença de fl s. 200/206, publicada em 20/01/2016, tendo o MM. Juiz de 
Direito julgado parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, para condenar o réu/
apelante como incurso nos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o 40, IV e VI, todos da Lei 
nº 11.343/06, e art. 288 do CP, parágrafo único, em concurso material de delitos (art. 69 do 
CP). Considerou-se, tendo em vista o princípio da consunção, que o delito de porte ilegal de 
arma de fogo de uso permitido restou absorvido pelos crimes de associação para o tráfi co de 
drogas e associação criminosa.

Fixou-se, para o crime de tráfi co ilícito de drogas, a pena-base em 5 (cinco) anos de 
reclusão. Reconhecendo-se a atenuante da menoridade, deixou-se de considerá-la, ante a 
impossibilidade de fi xar a pena aquém do mínimo legal. Em razão das majorantes insertas no 
art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, a pena foi aumentada, no patamar de 1/5, restando 
estabilizada defi nitivamente em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no 
valor unitário mínimo.

No tocante ao crime de associação para o tráfi co ilícito de drogas, aplicou-se a pena-base 
em 3 (três) anos de reclusão. Reconhecendo-se a atenuante da menoridade, deixou-se de consi-
derá-la, ante a impossibilidade de fi xar as penas aquém do mínimo legal. Em razão das causas 
de aumento insertas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, as penas foram aumentadas, no 
patamar de 1/5, restando fi xadas defi nitivamente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão 
e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Quando ao delito de associação criminosa, fi xou-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão. 
Reconhecendo-se a atenuante da menoridade, deixou-se de considerá-la, ante a impossibilidade 
de fi xar as penas aquém do mínimo legal. Em razão da causa de aumento prevista no parágrafo 

único do art. 288 do CP, majorou-se a pena em 1/6, fi xando-a defi nitivamente em 1 (um) ano 
e 2 (dois) meses de reclusão.

Em virtude do concurso material de delitos, as penas foram unifi cadas e tornadas defi ni-
tivas em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.415 (mil, 
quatrocentos e quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na ocasião, foi mantida a prisão 
provisória do sentenciado.

O réu foi pessoalmente intimado da sentença em 24/08/2016 (fl . 270).
Inconformada, a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação Criminal (fl s. 

252/261), pretendendo, em suas razões de inconformismo, inicialmente, o benefício da assis-
tência judiciária gratuita. Preliminarmente, requer a nulidade do processo em face da inépcia 
de denúncia, e, superada esta questão, pleiteia a absolvição do recorrente, e subsidiariamente, a 
redução da pena imposta. Por fi m, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões de fl s. 275/280, o órgão acusatório manifestou-se pelo improvimento 
do recurso defensivo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de fl s. 288/292v, opi-
nou pelo reconhecimento da nulidade parcial da sentença, em face da violação ao princípio da 
correlação, de forma a afastar a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 
nº 11.343/06 e art. 288 do CP, mantendo-se inalterado os seus demais termos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, não havendo elementos nos autos que evidenciem que o apelante teria condi-
ções fi nanceiras para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família, 
concede-se o benefício da gratuidade da justiça, conforme requerido no recurso defensivo, nos 
termos do art. 98, caput, e art. 99, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

De logo, rejeita-se a tese de nulidade preliminarmente sustentada pelo recorrente, em razão 
da inépcia da denúncia.

Isso porque, na esteira da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, com a 
superveniência de sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia, que 
não teria descrito, sufi cientemente, os fatos delituosos imputados e todas as suas circuns tâncias.

Neste sentido, colaciona-se as seguintes jurisprudências:

“[...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SEN-
TENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA. DENÚNCIA: 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMEN-
TO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO 
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A arguição de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como na 
espécie, aventada após a sentença penal condenatória. [...] 6. Recurso ao qual se nega provimento.”. 
(STF – RHC 133426, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, 
Processo Eletrônico DJe-082 divulg 27-04-2016 public 28-04-2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PARCE-
LAMENTO OU LOTEAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, INCISO I, E 
PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI nº 6.766/1979). APTIDÃO DA DENÚNCIA. TIPICIDA-
DE. MATÉRIA SUPERADA POR SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. DOSI-
METRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO 
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CON-
CRETOS. MULTA. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. […]. 3. Ademais, 

245244



REVISTA BAHIA FORENSE

246 247

REVISTA BAHIA FORENSE

como frisado na decisão ora agravada, o entendimento prevalecente nesta Corte Superior é de que a 
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento 
de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado 
em sua plenitude durante a instrução criminal […]”. (STJ – AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. 
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

De outra banda, reconhece-se, de ofício, a nulidade da sentença por ausência de congruência 
com a inicial acusatória, conforme a seguir demonstrado:

O apelante foi denunciado pela prática dos crimes insertos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 
(associação para o tráfi co ilícito de drogas), art. 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal 
de arma de fogo de uso permitido), e art. 288 do CP (associação criminosa), nos seguintes termos:

“ […] no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 07h00m, na Rua D, Ribeira do Pombal – Bahia, 
a atuante polícia local cumpria alguns mandados judiciais de busca e apreensão, ocasião na qual o 
denunciado foi surpreendido com um revólver, uma espingarda e várias munições, sem autorização e 
em desacordo com determinação legal.

Emerge ainda dos autos, que o denunciado comanda uma famosa quadrilha que atua nesta cidade, 
juntamente com um menor conhecido como "TONHÃO", sendo responsáveis pelo cometimento de 
vários crimes contra o patrimônio e contra a vida.

Ademais, o denunciado, juntamente com alguns menores, inclusive o supracitado, também estavam 
envolvidos com o tráfi co de drogas na cidade. Ex positis, estando o denunciado incurso nas penas do 
art. 288 do Código Penal, art. 35 da Lei 11.340/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, REQUER, após o 
recebimento e autuação da presente denúncia, sejam adotadas as providências legais cabíveis. [...]”. 
(fl s. 02/03).

Não obstante, o magistrado de origem, na ocasião da sentença condenatória, além de ter 
reconhecido a prática dos crimes então imputados na denúncia – art. 35 da Lei nº 11.343/06, 
art. 288 do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/03-, condenou também o recorrente pelo cometimento 
do delito de tráfi co ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com base em descrição fática 
constante na exordial acusatória que se limita a afi rmar o envolvimento do réu com a trafi cância, 
sem sequer apontar a materialidade infracional.

Na oportunidade, reconheceu, ainda, quanto aos crimes de tráfi co de drogas e associação 
para o tráfi co, as causas de aumento insertas nos incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/060, e quanto 
ao delito de associação criminosa, a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 
do CP, majorantes estas que nem mesmo foram capituladas e descritas na peça de incoação. 
Neste ponto, cumpre ressaltar, ademais, que o órgão acusatório, na ocasião do oferecimento 
da denúncia, nem mesmo apontou as elementares do tipo imprescindíveis à confi guração do 
crime de associação criminosa, quais sejam: o concurso necessário de pelo menos três agentes 
e a estabilidade e permanência da associação.

Outrossim, mesmo sem a denúncia ter feito qualquer correlação dos artefatos bélicos 
apreendidos em poder do recorrente com seu suposto envolvimento em associação criminosa ou 
associação voltada para o tráfi co ilícito de entorpecentes, reconheceu, tendo em vista o princípio 
da consunção, que o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) restou 
então absorvido pelos mencionados crimes.

Neste contexto, muito embora tenha o juiz a quo concluído tratar-se de mera hipótese de 
emendatio libelli, percebe-se, da realidade esposada, não ter ocorrido uma simples atribuição de 
defi nições jurídicas diferentes daquelas contidas na denúncia, mas propriamente a percepção, 
ante a análise do contexto probatório, de elemento de infração penal distinta e análise de causas 
de aumento não constantes da acusação.

Destarte, tem-se confi gurada, portanto, inequívoca violação ao princípio da congruência 
e, por conseguinte, às garantias fundamentais do devido processo legal consagradas no art. 5º, 
inciso LV da CF, uma vez que à defesa não fora oportunizado o exercício do contraditório, 
permitindo-se ao recorrente, assim, se opor às novas imputações que lhe foram direcionadas, o 
que enseja mácula insanável da sentença condenatória.

Digno de registro a seguinte jurisprudência:

“Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTEN-
ÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DISPARIDADE ENTRE OS FATOS 
ARTICULADOS NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO – HIPÓTESE DE MUTATIO LI-
BELLI – PRELIMINAR ACOLHIDA. A declaração de nulidade do decisum se mostra necessária 
ante a falta de correlação entre a acusação lançada na denúncia e a sentença proferida. Se ao 
analisar os autos, o magistrado verifi car a presença de elemento ou circunstância da infração penal 
não contida na acusação, e entender cabível a possibilidade de nova defi nição jurídica do fato, está 
impedido de prolatar o decisum, devendo adotar as providências ditadas no artigo 484 caput e seus 
parágrafos, do CPP.” (TJMG – Apelação Criminal nº 1.0024.13.048401-7/001, Relator(a): Des.
(a) Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 07/03/2017, publicação da súmula 
em 17/03/2017).

Reconhecida, de ofício, a preliminar de nulidade acima retratada, torna-se prejudicado o 
exame do mérito recursal.

Do exposto, à unanimidade, conhece-se do apelo, para rejeitar a preliminar arguida, reco-
nhecendo-se, de ofício, a nulidade da sentença prolatada pelo magistrado de origem, em face 
da ofensa ao princípio da correlação.

Serve o presente Acórdão, por cópia, como alvará de soltura, devendo ÉVERTON DE 
SOUZA SANTOS, nascido em 08/09/1996, natural de Suzano/SP, fi lho de Everaldo Souza 
Santos e Marivalda Souza Santos, ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo 
não estiver preso.

Remetam-se os autos à primeira instância após o trânsito em julgado desta decisão cole-
giada, para prolação de nova sentença.

TJBA – Agravo de Execução Penal nº 0020170-22.2016.8.05.0000, Segunda Câma-
ra Criminal – Segunda Turma, Relator (a): Desa. Nágila Maria Sales Brito, julgado em 
16/02/2017

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 
COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE 
PROVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO 
APÓS O TÉRMINO DO LAPSO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
SITUAÇÃO VENCIDA PELO DECURSO DO TEMPO. INTELIGÊNCIA 
DOS ARTS. 90 DO CÓDIGO PENAL, 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL E 146 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PRO-
VIDO.
Expirado o prazo do livramento condicional sem a sua suspensão ou prorroga-
ção (art. 90 do CP), impõe-se a extinção da pena privativa de liberdade, mesmo 
havendo a constatação de descumprimento das condições determinadas, sendo 
fl agrantemente ilegal a sua revogação posterior.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 0020170-
22.2016.8.05.0000 da Comarca de Salvador, tendo como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado ALEXSANDRO JOSÉ DE SOUZA ALBANO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo 
em Execução interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que fi cam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia 
contra a decisão de fl . 40 destes autos, que declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta 
a Agravado, considerando o seu integral cumprimento.

Sustenta o Agravante, às fl s. 04/08, a existência de interrupção não computada no cálculo 
da pena, o que, se verifi cada, não totaliza a integralidade da pena.

Afi rma que,

“tendo sido o Agravado preso em fl agrante delito em 18.03.1995 (fl s. 02 e 08/10), é incontendível 
notar que, voltando a ser preso em fl agrante por novas práticas delitivas em 19.10.1996 (fl . 20) e 
24.05.1997 (fl . 20) no Município de Pojuca e tendo transitado em julgado a condenação objeto da 
presente Execução Penal em 19.06.2001 (fl . 16), a prisão do Agravado, no curso da Ação penal 
Pública 140.96.516017.0, que tramitou perante o Juízo de direito da 1ª Vara do Júri da Co-
marca de Salvador, sofreu evidente interrupção, tendo sido esta ignorada pelo douto Juízo 
a quo ao prolatar a sentença de fl . 42.” (Grifos no original).

Assim, pugna pela reforma integral da decisão que declarou extinta a pena privativa de 
liberdade imposta ao Agravado e a Execução Pena, com o prosseguimento desta, visando à 
coleta dos informes acima referidos junto ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca 
de Salvador, à Penitenciária Lemos Brito e ao Presídio de Salvador.

Em sede de contrarrazões (fl s. 32/37), a Defesa requer a manutenção da decisão agravada, 
negando provimento ao Recurso interposto para manter a extinção da punibilidade do Acusado 
e, subsidiariamente, pela manutenção do livramento condicional outrora deferido, procedendo-se 
às diligências necessárias à completa elucidação dos períodos de prisão do Agravado.

No exercício do juízo de retratabilidade, a Decisão guerreada, por seus próprios fundamen-
tos, foi mantida pelo Julgador à fl . 03, remetendo-se os autos para esta Corte.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou, às fl s. 86/87, pelo 
conhecimento e desprovimento deste Agravo em Execução Penal.

Os autos vieram, então, conclusos (fl . 88).
É o relatório. Decido.

VOTO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA em desfavor de ALEXSANDRO JOSÉ DE SOUZA ALBANO, nos autos da 
Execução Penal tombada sob o nº 0881700-35.2009.8.05.0001, em tramitação na 2ª Vara de 
Execuções Penais desta Comarca, insurgindo-se contra a Decisão de fl . 40 destes autos, que 

declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao Agravado, considerando o seu integral 
cumprimento.

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais exigidos, impõe-se o conhecimento do 
Agravo interposto.

Compulsando os autos, verifi ca-se que o Agravado obteve concessão de livramento con-
dicional em 25/09/2009 (fl . 45), referente à Execução Penal tombada sob o nº 0881700-
35.2009.8.05.0001, por condenação pela prática do crime de homicídio, insculpido no art. 121, 
caput, do Código Penal e, no curso da execução, foi preso em fl agrante delito pelo cometimento 
dos crimes previstos no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76 e no art. 155, § 4º, I, II e IV, do 
Código Penal, respectivamente, nos dias 19/10/1996 e 24/05/1997.

Ocorre que, o prazo determinado para que ele cumprisse a sua pena, consoante Execução 
Penal supramencionada, foi alcançado sem a ocorrência de suspensão ou revogação do benefício, 
nos termos descritos na Certidão exarada à fl . 39.

No caso em tela, embora tenha o Agravado cometido novo crime no curso do livramento 
condicional, caberia ao Juiz das Execuções, instado pelo Ministério Público, determinar a sus-
pensão do benefício concedido, durante o seu curso, para, posteriormente, revogá-lo, se fosse 
o caso, o que não ocorreu.

É essa a lição que se depreende dos arts. 732 do Código de Processo Penal, e 145 da Lei 
de Execuções Penais, in verbis:

Art. 732. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, 
ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revoga-
ção fi cará, entretanto, dependendo da decisão fi nal no novo processo.

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos 
o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicio-
nal, cuja revogação, entretanto, fi cará dependendo da decisão fi nal.

Com efeito, após cumprido integralmente o benefício e permanecendo inerte o órgão 
fi scalizador, não pode o Acusado ser tolhido do direito de ver a sua pena privativa de liberdade 
extinta, restabelecendo-se situação já vencida pelo decurso de tempo.

Embora disponha o art. 86, I, do CP, que o livramento condicional deverá ser revogado 
quando o apenado vier a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, 
por crime cometido durante a vigência do benefício, o art. 90 do mesmo Diploma Legal, em 
contrapartida, dispõe que, expirado o prazo do livramento condicional sem que tenha havido 
a sua suspensão ou prorrogação, a pena deve ser automaticamente extinta. Vejamos:

Art. 86 – Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberda-
de, em sentença irrecorrível:

I – por crime cometido durante a vigência do benefício;

[…].
Art. 90 – Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa 
de liberdade.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes dos colendos 
Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO 
CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS 
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O PERÍODO DE PROVA. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO 
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prática de crime durante o livramento condicional impõe ao magistrado das execuções penais 
a suspensão cautelar desse benefício dentro do período de prova, sendo inviável a adoção de tal 
medida acautelatória após esse período.

2. Inexistindo, portanto, decisão que suspenda cautelarmente o livramento condicional e trans-
correndo sem óbice o prazo do benefício, é impositivo, nos termos da jurisprudência desta Corte, 
reconhecer a extinção da pena pelo integral cumprimento.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 242.036/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMEN-
TO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO NO CURSO 
DO PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PENA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.

1. Em casos teratológicos e excepcionais, como na hipótese, viável a superação do óbice da Súmula 
691 desta Suprema Corte. Precedentes.

2. À luz do disposto no art. 86, I, do Código Penal e no art. 145 da Lei das Execuções Penais, 
se, durante o cumprimento do benefício, o liberado cometer outra infração penal, o juiz poderá 
ordenar a sua prisão, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, 
aguardará a conclusão do novo processo instaurado.

3. A suspensão do livramento condicional não é automática. Pelo contrário, deve ser expressa, por 
decisão fundamentada, para se aguardar a apuração da nova infração penal cometida durante o 
período de prova, e, então, se o caso, revogar o benefício. Precedente.

4. Decorrido o prazo do período de prova sem ter havido a suspensão cautelar do benefício, tam-
pouco sua revogação, extingue-se a pena privativa de liberdade. Precedentes.

5. Ordem concedida, para reconhecer a extinção da pena privativa de liberdade imposta ao pa-
ciente quanto ao primeiro crime cometido. (STF, HC nº 119938, Primeira Turma, Rel. Ministra 
Rosa Weber, DJe de 24/6/2014).

Assim, não tendo havido a suspensão ou revogação do livramento condicional para aguardar 
a apuração das infrações cometidas durante o período de prova, deve ser mantida a decisão de 
fl . 40 destes autos, que declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao Sentenciado, 
considerando o seu integral cumprimento e, por consequência, julgou extinta a Execução 
Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Execução Penal interposto e NEGO-LHE 
PROVIMENTO.

TJBA – Revisão Criminal nº 0004175-32.2017.8.05.0000, Segunda Câmara Crimi-
nal – Primeira Turma, Relator (a): Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, julgado em 
28/09/2017

REVISÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA. ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. LAUDOS 
PERICIAIS APRESENTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. 
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSOS DEPOI-
MENTOS, SEM CONTUDO INDICÁ-LOS. NÃO CONHECIMENTO. 
DEFESA QUE APONTOU APENAS OS LAUDOS PERICIAIS PARA 
ARGUIR A EXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS 
AUTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PROVA PRODUZI-

DA NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, SEM QUE TAL FATO IMPLI-
QUE REVOLVIMENTO DO SEU CONTEXTO. MATERIALIDADE E 
AUTORIA DELITIVAS NA PESSOA DO REQUERENTE, SUFICIEN-
TEMENTE EVIDENCIADAS. PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL DE FORMA MINUCIOSA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA 
DE PROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DA PENA, QUANTO 
À CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. LI-
BERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA. REVISÃO CRIMINAL QUE 
NÃO OBSTA A EXECUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL, NA 
PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Laudos periciais anexados aos autos da ação penal originária antes das alega-
ções fi nais (fl s. 109 a 112). Preclusão. Defesa que se manifestou sobre os laudos 
questionados, sem arguição de nulidade. Inexistência de prejuízo. Incidência 
do art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não re-
sultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ausência de violação ao direi-
to de defesa do Requerente. Não acolhimento da alegada nulidade da sentença.
Alegação de falsos depoimentos, sem contudo indicá-los. Não conhecimento.
Pedido de absolviçã sob alegação de condenação contrária à evidência dos au-
tos. Ausência de qualquer evidência de contrariedade. Laudos periciais que não 
afastam a possibilidade de existência dos crimes.
Necessidade de verifi cação da prova produzida na ação penal originária, sem 
que tal fato implique revolvimento do seu contexto.
Genitores das vítimas que tomaram conhecimento dos fatos no dia 07/03/2016, 
e naquela data prestaram queixa à Polícia, motivando a decretação da prisão 
preventiva do Requerente.
Conjunto probatório produzido nos autos digitais da ação penal originária, que 
evidencia o cometimento pelo Requerente Gutemberg da Conceição Marques, 
dos crimes de estupro de duas vítimas, meninos, irmãos, de 7 (sete) e 12 (doze) 
anos de idade, por cerca de 2 (dois) anos, entre 2014 e 2015.
Laudos periciais que não são conclusivos pela existência dos crimes, mas tam-
bém não afastam a possibilidade de ocorrência deles, constando relatos dos 
abusos sexuais aos quais as vítimas foram submetidas, tanto pela genitora, as-
sim como pelo menino de 12 (doze), (fl s. 109/110 e 111/112), respectivamente, 
concluindo a perícia médica, no laudo de fl s. 111/112, que "[...] O periciando 
apresenta durante a entrevista relato de abuso sexual infantil. Um exame físico 
normal não exclui a possibilidade de que uma criança foi abusada. Além da 
elasticidade intrínseca e rápida cicatrização dos tecidos da região peri-anal, a 
ausência de achados físicos pode ser inerente à natureza do abuso. No caso 
específi co do periciando, à luz dos dados da literatura médica atual, um exame 
normal ou achados inespecífi cos são esperados em uma criança que descreve 
este tipo de abuso.[...]" (sem grifo no original).
Depoimentos prestados na investigação policial e na instrução processual, co-
erentes entre si, que demonstram de forma sufi ciente a materialidade delitiva 
e autoria certa na pessoa do Requerente Gutemberg da Conceição Marques, 
nascido em 07/08/1976, destacando-se, em especial, as minuciosas declarações 
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das vítimas, a seguir identifi cados: 1 – Larissa Judice de Freitas, genitora das 
vítimas (fl s. 20/21 – investigação policial e fl .92 – instrução processual – mídia 
anexa); 2 – Carlos Augusto Bitencourt, genitor das vítimas (fl s. 22/23 – inves-
tigação policial e fl .92 – instrução processual – mídia anexa); 3 – José Ferreira 
Bitencourt Neto, vítima (fl s. 25/26 – investigação policial e fl . 92 – instrução 
processual – mídia anexa); 4 – Samuel Judice Bitencourt, vítima (fl . 24 – in-
vestigação policial e fl . 92 – instrução processual – mídia anexa); 5; Eremar 
de Freitas Souza, testemunha (fl . 92 – instrução processual – mídia anexa); 6 
– Yelson Cerqueira Amorim, testemunha (fl . 92 – instrução processual – mídia 
anexa); 7 – Gutemberg da Silva Marques, Requerente (fl s. 11/12 – investigação 
policial e fl . 92 – instrução processual – mídia anexa).
Ações criminosas efetivadas por cerca de 2 (dois) anos, no período de 2014 a 
2015, contra as vítimas, pelo Requerente, que abusando da relação de confi ança 
que mantinha com os genitores dos menores, praticava, com habitualidade, 
sexo anal e oral com os meninos e de igual forma fazia com que as vítimas pra-
ticassem sexo oral com ele, além de fotografar e fi lmar os atos delituosos no seu 
celular, bem como realizava recargas no aparelho celular da vítima de 12 (doze) 
anos, para que encaminhasse fotografi as do seu pênis, através do aplicativo 
"WhatsApp", sempre submetendo as crianças a chantagem emocional, em ra-
zão de dispensar-lhes cuidados, além de presentear-lhes com brinquedos caros.
Negativa de autoria pelo Requerente, isolada do conjunto probatório. Reque-
rente que, no entanto, declarou perante a Polícia, que costumava andar e to-
mar banho nu, na frente dos meninos, os quais passavam mais tempo com ele 
do que com o pai, além de demonstrar seu interesse, "de brincadeira", pelo 
tamanho do pênis de uma das vítimas e também admitiu sua condição de 
homossexual. Em Juízo o Requerente relatou que mantinha um relacionamen-
to amoroso com o pai dos meninos (relato isolado do contexto probatório) e 
confi rmou que as vítimas passavam mais tempo com ele que com o próprio pai 
(fl s. 11/12 – investigação policial e fl . 92 – instrução processual – mídia anexa).
Penalidade básica fi xada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e, 
considerando a continuidade delitiva, aumentada de "2 vezes e meia", tornan-
do-se defi nitiva em 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime 
inicial fechado.
Dosimetria da pena que merece reparo. Apesar do temor reverencial das víti-
mas em relação ao Requerente, os crimes não foram cometidos com violência 
real ou grave ameaça. Por outro lado, as circunstâncias judiciais examinadas 
para a fi xação da pena-base, em sua maioria, não foram consideradas desfa-
voráveis ao Requerente. No entanto, conforme bem destacado na sentença, o 
número de crimes cometidos "é superior a 100", permitindo o aumento de 2/3 
(dois terços) para a continuidade delitiva, de acordo com o critério adotado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, e fi xar a pena, defi nitivamente, em 15 (quinze) 
anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial 
fechado, conforme o respeitável voto-vista do Eminente Des. João Bôsco de 
Oliveira Seixas.
Pedido de liberdade provisória que se indefere. Execução da pena já iniciada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0004175-32.2017.8.05.0000, 
da Comarca de Camaçari, em que fi gura como requerente GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO 
MARQUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar PARCIALMENTE PRO-
CEDENTE, NA PARTE CONHECIDA, a presente Ação Revisional Criminal, para reduzir a 
pena estabelecida na sentença, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Gutemberg da Conceição Marques, qualifi cado nos autos, através de Advogado constituído, 
ajuizou a presente Ação Revisional Criminal, contra a sentença de fl s. 52/65, que o condenou 
pela prática do crime tipifi cado no art. 217-A, caput, c/c o art. 71, do CP (estupro de vulnerável 
praticado em continuidade delitiva), impondo-lhe a pena defi nitiva de 23 (vinte e três) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Requer-se, em síntese, a absolvição do Requerente, sob o fundamento de que a sentença 
carece de fundamentação idônea, contrariando a evidência dos autos, porque “não restou pre-
sentes nem a materialidade e, muito menos a autoria”, e, ainda, porque a sentença teve como 
base “evidentes depoimentos falsos”. Pede-se, também, subsidiariamente, a nulidade da ação penal 
originária, diante da “ausência dos laudos de perícia que perdurou até depois da audiência de ins-
trução” ou “nova dosimetria da pena”, além da concessão de liberdade provisória ao Requerente.

Certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória à fl . 18 dos autos.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio do parecer de fl s. 78/82, pelo 

conhecimento parcial, e improcedência do pedido revisional, na parte conhecida.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registra-se, que apesar de colocada em segundo plano pelo ilustre Advogado 
do Requerente, entende-se que a alegação de nulidade da sentença condenatória questionada, 
deve ser analisada em primeiro lugar, inclusive como preliminar de mérito, uma vez que, caso 
reconhecida, fi cariam prejudicadas e, portanto, sem possibilidade de análise, as demais questões 
de mérito apresentadas na peça inaugural da presente revisão.

Assim sendo, verifi ca-se que não merece prosperar o pleito defensivo pela nulidade da 
sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que inexistente.

Sustentou-se na presente ação revisional prejuízo à defesa do Requerente, pelo fato dos 
laudos periciais terem sido juntados aos autos após o término da instrução processual.

No entanto, ao exame detido dos autos da ação penal originária, não se vislumbra qualquer 
violação ao direito de defesa do Requerente, uma vez que, após a juntada dos laudos, concedeu-se 
vista dos autos para oferecimento das correspondentes alegações fi nais, oportunidade em que 
a defesa manifestou-se sobre o conteúdo dos laudos, e na qual poderia, inclusive, ter arguido 
eventual nulidade, o que não fez, agora passível de preclusão.

Ademais, nos termos do art. 563, do CPP: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade 
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Desse modo, entendendo-se preclusa a alegação de nulidade, bem como, por não se vislum-
brar qualquer prejuízo à defesa do Requerente, rejeita-se tal alegação de nulidade da sentença.
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Não se conhece da alegação de que são falsos os depoimentos prestados na ação penal 
originária, por falta de indicação pela ilustre defesa, que apenas foi genérica, ao afi rmar que a 
sentença combatida teve como base "evidentes depoimentos falsos". E tão somente.

Quanto ao pedido de absolvição do Requerente Gutemberg da Conceição Marques, ten-
do-se em vista a alegação de julgamento da ação penal originária ser contrária à evidência dos 
autos, como se a condenação em questão fosse motivada em prova alguma, alegando-se, apenas, 
que os laudos periciais nada comprovaram, entende-se, pela necessidade da verifi cação da prova 
ali produzida, sem que tal fato implique revolvimento do seu contexto.

Constata-se da prova produzida nos autos da ação penal originária, tanto na investigação 
policial, como na instrução processual, o seguinte:

O Requerente Gutemberg da Conceição Marques foi preso em fl agrante no dia 07/03/2016, 
no Condomínio Parque das Águas, Rio Jacuípe, nº 01, Catu de Abrantes, Município de Cama-
çari, por policiais da 26ª Delegacia de Polícia de Vila de Abrantes, após comunicação, da Sra. 
Larissa Judice de Freitas, que seus dois fi lhos menores, Samuel Judice Bittencourt, de 7 (sete) 
anos de idade (nascido em 28/10/2008), e José Ferreira Bittencourt, de 12 (doze) anos de idade 
(nascido em 04/09/2003), estavam sofrendo abuso sexual por parte do Requerente, Gutemberg 
da Conceição Marques. (fl s. 05 a 14 – auto de prisão em fl agrante).

Verifi cando-se que a situação prisional do Requerente não ocorreu em estado de fl agrância, 
a digna autoridade judiciária de primeiro grau decretou a nulidade do auto de prisão corres-
pondente e decretou a prisão preventiva do Requerente, com fundamento na garantia da ordem 
pública, em 17.03.2016, conforme decisão de fl s. 44 a 47, dos autos digitais da ação penal 
originária, estando superada, de há muito, qualquer ilegalidade daquele ato.

Os laudos de exames periciais de fl s. 109 a 112, apesar de não serem conclusivos no sentido 
da constatação da prática dos crimes de estupro contra as vítimas, não excluem a possibilidade 
de sua ocorrência, destacando-se a seguir, trechos do seu conteúdo:

“[...]Alega a genitora que o periciando já vinha há dois anos sendo abusado sexualmente por um amigo 
do pai, não sabendo informar a última vez que ocorreu o abuso, mas que foi antes do dia 04/03/2016. 
Exame Geral: Bom estado físico, psiquismo sem anormalidades aparentes; Ânus: sem alterações ma-
croscópicas, ausência de edema, fi ssura, rágades e hemorragia. Não foram solicitados exames especia-
lizados pelo destempo entre o fato alegado e a perícia.[...]” – sem grifo no original. Laudo de exame 
de verifi cação de ato libidinoso realizado na vítima SAMUEL JUDICE BITTENCOURT, fl s. 
109 e 110.

“[...] Alega o periciando que o amigo de seu pai Gutemberg da Conceição Marques há cerca de dois anos 
passou insistentemente a assediá-lo, pedindo para pegar no pênis do periciando, insistindo que iria 
chupá-lo, fatos que acabaram acontecendo por repetidas vezes na casa do agressor. Relata também que 
algumas vezes o mesmo tentou força o periciando a chupar seu pênis e tentou algumas vezes penetrar 
o pênis no ânus do periciando, último episódio ocorrido há cinco meses atrás. Relata também que o 
acusado costuma lhe dar presentes, levar para passeios e lhe dava dinheiro. Refere também que há al-
guns meses atrás ao sair do banho na casa do acusado encontrou seu irmão mais novo no colo do mesmo 
e ambos estavam despidos. Relata ainda, que nos últimos meses, com frequência o acusado colocava 
créditos em seu celular e lhe pedia que tirasse fotos do pênis para que postasse para ele via “WhatsApp”. 
Relata que no último domingo o agressor foi a sua casa e tentou pegar em seu pênis e como o menor se 
recusasse, lhe pediu que postasse fotos do pênis pelo “WhatsApp”. EXAME GERAL: Bom estado físico, 
psiquismo sem anormalidades aparentes: desenvolvimento físico adequado para a idade. Genitália do 
sexo masculino sem alterações à inspeção. Ânus: sem alterações. Comentário médico legal: O periciando 
apresenta durante a entrevista relato de abuso sexual infantil. Um exame físico normal não exclui a 
possibilidade de que uma criança foi abusada. Além da elasticidade intrínseca e rápida cicatrização 
dos tecidos da região peri-anal, a ausência de achados físicos pode ser inerente à natureza do abuso. No 
caso específi co do periciando, à luz dos dados da literatura médica atual, um exame normal ou achados 

inespecífi cos são esperados em uma criança que descreve este tipo de abuso. Ante o exposto, conclui o 
Perito tratar-se de examinado que no momento em que foi realizada a perícia não apresenta vestígios 
de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, porém apresentou durante a entrevista relato de abuso 
sexual infantil. [...]” – sem grifos no original. Laudo de exame de verifi cação de ato libidinoso 
realizado na vítima JOSÉ FERREIRA BITTENCOURT NETO de fl s. 111 e 112.

LARISSA JUDICE DE FREITAS, genitora das vítimas, depoimento de fl s. 20/21, em 
07/03/2016, perante a polícia:

Que o acusado Gutemberg, “[...] sempre estava próximo dos seus fi lhos (referindo-se as vítimas) le-
vava para passear, fazia comida para os mesmos, brincava, e a declarante confi ava no mesmo; porém 
a declarante começou a desconfi ar do mesmo durante esta semana, pois ele foi pegar os seus fi lhos na 
escola sem consentimento dela (declarante), e nem de Carlos Augusto (pai dos menores), levou lazanha 
(sic) para o seu fi lho José Neto e estava realizando várias ligações para o celular do seu fi lho José Neto; 
que ontem a noite a declarante chamou seu fi lho José Neto para conversar sobre o que estava aconte-
cendo, se ele tinha alguma coisa para falar com ela, foi quando ele (a vítima José Neto) desabafou que 
GUTEMBERG fazia sexo oral com ele e pedia para ele também fazer o mesmo, que ele queria fazer 
sexo anal, e pedia para penetrar o pênis em José Neto, porém ele disse que não deixava e que inclusive 
um dia o GUTEMBERG tentou enfi ar o pênis no anus dele e doeu muito e ele saiu correndo fi cando 
sem falar com GUTEMBERG, e que ainda falou que ele fazia com SAMUEL não reclamava. E que 
o GUTEMBERG pediu desculpas para José Neto e disse que não iria fazer mais, porém não parou de 
querer tentar, que ainda Neto disse para a declarante que uma vez foi para praia com GUTEMBERG 
e este fi cava enroscando nele, e na piscina do condomínio à noite ele fi cava pedido para Neto sentar no 
colo dele. E que esta conversa a declarante teve com Neto por volta das 23:00h do dia de ontem, e que 
por volta das 02:00h da manhã de hoje, 07.03.2016 ligou para o nº 100 e foi orientada a comparecer 
a Delegacia mais próxima para prestar uma queixa, e não conseguiu dormir a noite inteira pensando 
no que seu fi lho tinha lhe contado, [...]” (grifos ausentes no original), concluindo, com a afi rmação de 
que ao amanhecer, ligou para o pai das vítimas e foram prestar queixa na Delegacia.

LARISSA JUDICE DE FREITAS – genitora das vítimas, termo de audiência de fl s. 92, 
em 11/07/216, depoimento em mídia anexa.

Afi rmou, em síntese, que conheceu o acusado através do pai das crianças; que é genitora de 
Samuel e Neto (vítimas); que seu fi lho Neto lhe contou que o agressor fazia “ isso” com ele desde 
quando tinha 10 (dez) anos de idade, até o ano passado quando prestou queixa; que nos fi nais de 
semana as crianças fi cavam com a declarante; foi chamada pela escola em 2014, para falar sobre o 
comportamento de Neto, que era muito fechado; que Neto só falava que não tinha amigos e pedia 
para morar com a declarante; que a declarante estava tentando resolver com o pai das crianças 
para elas fi carem com ela; que o denunciado passou a trabalhar com o pai das crianças e morava 
na parte de cima do mercadinho; achou estranho o fato do acusado ligar muito para Neto; que 
houve uma briga entre o pai das crianças e o acusado, por causa dos meninos; que o pai das crian-
ças fi cou sabendo que o acusado era homossexual e a declarante achava que era preconceito; que 
a declarante passou a fi car mais próxima dos fi lhos e o acusado passou a se relacionar mais com a 
declarante e foi várias vezes na casa da declarante; aparentemente o acusado e as crianças tinham 
um relacionamento saudável; a declarante fi cou desconfi ada por causa da procura constante do 
acusado pelos meninos, levando brinquedos caros e convidava os meninos para sair com ele, mas 
a declarante não deixava; achou estranho o acusado levar sair de Jauá onde morava e ir levar lasa-
nha em Stela Maris para os meninos; os meninos chamavam o acusado de Guto; que Gutemberg 
foi buscar os meninos na escola sem o consentimento da declarante e do pai das crianças e ainda 
mandou os meninos falarem que era para dizer que estava fazendo surpresa, quando apareceu com 
as crianças na sua casa; que seu fi lho José Neto terminou contando à declarante que o acusado 
fazia sexo oral com ele e mandava Neto fazer com o acusado; que o acusado tentou fazer sexo anal 
com Neto mas ele sentiu dor e saiu; Neto relatou que tudo isso vinha acontecendo desde que ele ti-
nha 10 anos (dez) de idade; que o pai das crianças se afastou do acusado por causa da sua condição 
de homossexual; que as crianças não fi cam direto com a declarante por causa da sua falta de con-
dição fi nanceira; que Neto não tinha amizade nenhuma, mas com a a terapia tem melhorado; que 
seu fi lho Samuel não contava nada; que Gutemberg pediu para Neto gravar o que ele fazia com 
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um outro menino da idade de Samuel; que ligou para o número 100 de madrugada e foi orientada 
a ir à Delegacia de Polícia mais próxima; então chamou o pai das crianças para ir também; que o 
pai das crianças disse que se afastou também do acusado por causa dele estar sempre na companha 
de meninos novos; que seu fi lho Neto já está conseguindo fazer amizades; que Neto antes tinha o 
comportamento agressivo; Neto falou para a declarante que o acusado pedia para ele mandar foto 
dele no celular, sem roupa; que o acusado trabalhou para o pai das crianças por cerca de 1 (um)
ano, mas já tinha amizade antes porque o acusado morava em cima do mercado; que o acusado 
se aproximou da declarante depois que o pai das crianças rompeu a relação de amizade com o 
acusado; acredita que o pai das crianças confi ava muito em Gutemberg; que Gutemberg, com a 
disposição de ajudar foi fácil para o pai das crianças aceitar; repete a declarante que seu fi lho Neto 
lhe falou que o abusos foram iniciados quando ele tinha 10 anos de idade, até os 12 anos de idade, 
no ano passado; foi chamada pela escola em 2014, para saber sobre o comportamento de Neto, 
pois ele colocava o capuz e baixava a cabeça; a declarante repete que queria fi car com as crianças 
e estava tentando resolver amigavelmente com o pai das crianças, para tentar manter o padrão de 
vida delas; o Gutemberg era quem leva as crianças para passar os fi nais de semana com a declaran-
te; o contato de Gutemberg com as crianças era constante; até então não imaginava uma situação 
como essa, porque Gutemberg tinha muito cuidado com as crianças; que o acusado frequentou a 
casa da declarante por várias vezes por causa das crianças; antes do acusado ir trabalhar com o pai 
dos meninos, já tinha amizade com ele.

CARLOS AUGUSTO BITENCOURT, genitor das vítimas, depoimento de fl s. 22/23, 
em 07/03/2016, perante a polícia:

Que o declarante começou a desconfi ar do acusado Gutemberg, “[...] pois os vizinhos e seguranças 
do local onde reside começaram a pedir para prestar mais atenção nesta relação dos seus fi lhos com 
GUTEMBERG; que então o declarante começou a conversar com seus fi lhos perguntando se estava 
acontecendo alguma coisa diferente, se o GUTEMBERG tratava eles bem, estava acontecendo alguma 
coisa que eles tinha medo de contar, e sempre respondiam negativamente, que estava tudo bem; como 
o declarante trabalha durante todo o dia, o GUTEMBERG como funcionário à época e amigo da 
família sempre ia pegar os seus fi lhos na escola, vez que mora no mesmo condomínio do declarante, 
porém há aproximadamente 06 meses o GUTEMBERG não mais trabalha no comércio do declarante, 
deixando de pegá-los na escola, porém sempre brincava com as crianças devido a morarem no mesmo 
condomínio; que um ex-segurança do condomínio de prenome Eduardo acerca de 06 meses atrás che-
gou para o declarante e disse que se ele visse novamente o que GUTEMBERG estava fazendo com o 
fi lho do declarante na piscina que ele poderia até perder o emprego, mais (sic) que iria partir para cima 
do GUTEMBERG, ou seja, iria dar porrada no GUTEMBERG; que o GUTEMBER (sic) começou 
a dar presente caro para o seu fi lho José Neto, o que o deixou muito mais desconfi ado, e continuou a 
perguntar aos seus fi lhos sobre a ocorrência de alguma coisa que eles quisessem contar, porém sempre 
diziam que não; que no dia de hoje, 07.03.2016, por volta das 09:00h LARISSA ligou para o decla-
rante que precisava conversar com o declarante urgente, relatando que NETO, seu fi lho, com ela que 
o GUTEMBERG tinha abusado dele isto desde que ele tinha 10 anos, e que o seu irmão SAMUEL 
também tinha sido abusado por GUTEMBERG, o qual pedia para que ele tirasse foto nu e mandasse 
para ele, e também ele tirava foto nu e mandava para ele, que o declarante fi cou bastante nervoso, 
porém o que espera é que a justiça seja feita, e que o GUTEMBERG pague pelo crime cometeu.“ (grifos 
ausentes no original).

CARLOS AUGUSTO RAMOS BITTENCOURT, genitor das vítimas, termo de audiência 
de fl . 92, realizada em 11.07.2016, depoimento em mídia anexa:

Afi rmou, em resumo, que o acusado trabalhou para o declarante um tempo, mais ou menos 01 
(um) ano, em 2015, que o acusado morava em cima do prédio onde o declarante tinha uma loja; 
que o declarante convidou o acusado para trabalhar com ele; que o acusado trabalhava dirigindo, 
fazendo compras, inclusive levava seus fi lhos no colégio; que o declarante mudou-se para o con-
domínio Reserva onde reside atualmente e que logo depois o acusado também se mudou para o 
mesmo condomínio; os porteiros do condomínio chamaram o declarante há mais ou menos um 
ano e disseram para observar o acusado com os meninos na piscina; que chamou Neto e ele disse 
que não estava acontecendo nada; que seu fi lho Neto apareceu com uma arma de brinquedo e 
disse que foi Guto (referindo-se ao acusado) que deu; que depois Neto apareceu com outro brin-

quedo e quando perguntou quem deu, Neto disse que foi a mãe e então Samuel disse que foi Guto 
que deu e pediu para não contar; que o acusado pegou os meninos no colégio sem autorização 
nenhuma; que Neto ligou dizendo que foi a mãe quem foi pegar eles no colégio; que perguntou a 
mãe dos meninos e ela disse que não foi pegar os meninos na escola; logo que começou a trabalhar 
com o declarante o acusado passou a se relacionar com a família, em razão da confi ança, tendo 
colocado o acusado inclusive como gerente da loja; fi cou sabendo que o acusado passava zap para 
Neto escondido; que Gutemberg mandava Neto apagar as conversas que mantinha com ele no ce-
lular; que Gutemberg estimulava os meninos a mentirem; com a terapia os meninos melhoraram 
muito; que antes da terapia Neto não queria fi car com o declarante; pelo fato do declarante viver 
muito atribulado não conseguia perceber nada; repete que, logo que o declarante mudou para o 
condomínio Reserva, Guto também mudou; que o declarante já desconfi ava de Neto porque ele 
andava muito nervoso.

Vítima, JOSÉ FERREIRA BITENCOURT NETO, representado por seus genitores Sr. 
Carlos Augusto Bitencourt e Sra. Larissa Judice Bitencourt, depoimento de fl s. 25/26, em 
07/03/2016, perante a polícia:

“[...] Que certa vez quando o declarante tinha dez anos de idade foi para praia juntamente com o 
genitor, GUTEMBERG e o irmão do declarante de nome SAMUEL, de cinco anos na época, estando 
o seu genitor na barraca; Que quando GUTEMBERG foi para o mar chamou o declarante e lhe pediu 
para pegar no “seu pinto”; que o declarante se negou a deixá-lo, tendo GUTEMBERG insistido e 
pegado o pinto do declarante, logo disse que iria chupar o pinto do declarante quando ele chegasse em 
casa; Que neste período GUTEMBERG estava residindo na casa ao lado da casa do genitor do decla-
rante que quando chegaram em casa GUTEMBERG praticou sexo oral no declarante; Que a partir 
de então, GUTEMBERG passou a praticar sexo oral no declarante insistindo também para penetrar 
o pênis no anus (sic) do declarante, porém pelo fato de sentir dor o declarante não permitiu; Que neste 
período GUTEMBERG disse que estava fazendo o mesmo com SAMUEL, o qual não sentia nada e 
deixava que ele penetrasse o pênis no anus (sic); Que certa vez quando o declarante estava tomando 
banho na casa de GUTEMBERG, no momento em que saiu do banheiro viu SAMUEL e GUTEM-
BERG nus, estando GUTEMBERG sentando na cama e o irmão do declarante sentando no colo dele; 
Que após isto GUETEMBEG (sic) disse para o declarante; “ta vendo? O seu irmão deixa e você não, 
você é gente ruim”; Que após isto GUTEMBERG continuou tentando, tentando; Que recentemente 
GUTEMBERG foi para a piscina e mandou o declarante sentar no colo dele; Que a todo momento 
GUTEMBERG dizia para não contar nada para o genitor do declarante; Que o declarante nunca 
contou pelo fato de achar GUTEMBERG uma pessoa legal, pois tomava conta do declarante e de seu 
irmão, fazendo comida para eles; Que o genitor do declarante se encontra separado da sua genitora, 
pois esta reside no bairro de Stella Mares, sendo GUTEMBERG a pessoa que toma conta do declarante 
e seu irmão; Que na semana passada GUTEMBER (sic) foi na casa da mãe do declarante estando o 
declarante no quarto, quando foi chamado por GUTEMBEWRG (sic) que mandou que abaixasse a 
bermuda, tendo o declarante o obedecido, no momento GUTEMBERG só fi cou olhando, pegou no seu 
pênis e largou; Que GUTEMBERG fi cava medindo o pênis do declarante para ver se estava crescendo; 
Que recentemente GUTEMBERG pediu ao declarante para que tirasse uma foto do pênis e mandasse 
para ele, pelo watsssap (sic), tendo o declarante o atendido; Que esta semana quando GUTEMBERG 
vendeu o aparelho celular esqueceu de apagar a conversa e fotos, tendo o amigo avisado a genitora 
do declarante; Que esta perguntou ao declarante se estava recebendo mensagem de GUTEMBERG 
pedindo foto nu, tendo o declarante confi rmado, na oportunidade explicou ontem para sua genitora 
tudo o que vinha acontecendo com o declarante e seu irmão atualmente com sete anos de idade; Que 
diante disso, a genitora do declarante comentou com o genitor do declarante, o qual trabalha todos 
os dias e não convive com a mãe do declarante; Que após isto, a genitora do declarante lhe disse que 
iria resolver, tendo vindo para esta Delegacia; Que há dois anos o declarante e seu irmão estão sendo 
vítimas de GUTEMBERG, o qual nunca ameaçou o declarante nem o seu irmão, sendo sempre uma 
pessoa amiga para ambos, pois quando o genitor gritava com o declarante, GUTEMBERG tentava 
dizer alguma coisa para o declarante não fi car triste.” (grifos ausentes no original).

Vítima, JOSÉ FERREIRA BITENCOURT NETO, termo de audiência de fl . 92, realizada 
em 11/07/2016, depoimento em mídia anexa.
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Afi rmou que conheceu Guto (refere-se ao acusado) em 2014, quando tinha 10 (dez) anos de idade; 
que morava com seu pai, que tinha um mercado; recorda de ter ido para praia com seu pai; que 
não era de sair, e que Guto também os acompanhou, que Guto foi para parte mais profunda do 
mar e que o declarante foi com Guto por causa das ondas; que começaram a conversar, recordan-
do que Guto lhe disse que quando chegasse em casa iria fazer uma coisa legal com declarante, 
que quando perguntou à Guto o que era, este lhe disse que só quando chegasse em casa; quando 
chegaram na casa de Guto, ele falou para que o declarante abaixasse a calça, que Guto também 
abaixou a calça dele; que Guto tentou fazer “as coisas comigo”, mas que o declarante se negou; que 
Guto tentou convencê-lo; que depois do ocorrido Guto pedia para que o declarante não contasse 
nada para seu pai; que toda noite quando ia para casa de Guto ele queria que o declarante fi zesse 
alguma coisa; que um dia o declarante se mudou com seu pai para o condomínio; que mora atu-
almente no condomínio Reserva Parque; que depois de um tempo Guto também se mudou para 
o mesmo condomínio; que a princípio, o pai do declarante não desconfi ou de nada pois era muito 
amigo de Guto; que depois o pai do declarante começou a desconfi ar, pois o declarante andava 
muito com Guto, as vezes pendurado em seu ombro, as vezes abraçado, coisa que não fazia nem 
com seu pai; que o pai do declarante desconfi ava as vezes, mas Guto falava para que o declarante 
não falasse nada; recorda que quando foi fi cando mais próximo de Guto, de ir algumas vezes para 
piscina do condomínio com Guto e que “ele queria que fi zesse isso lá, e eu falei não, não vou fazer 
e tal”; que Guto insistia; que a piscina é bem próxima aos prédios, no meio do condomínio, que 
quase todo mundo fi cava lá ou ia olhar, ou fazer algo ou fi cavam na janela; que depois iam para 
casa dele e “a gente fazia lá”; que tudo isso começou quando o declarante tinha 10 (dez) anos de 
idade, parando no ano passado; que depois o pai do declarante começou a desconfi ar de Guto; 
que as pessoas começaram a falar e que a mãe de um amigo do irmão do declarante fi cou amiga 
de seu pai; que Guto queria fazer as mesmas coisas que fazia com o declarante com seu irmão e o 
amigo dele; que já presenciou Guto abusar seu irmão; que Guto sempre praticava tais atos na sua 
frente, além de lhe contar o que fazia com seu irmão e com todo mundo; que Guto abusava de 
“pessoas de 15, 16, tinha vez que era da minha idade, tinha vezes que era menor”; que não contava 
nada para seu pai por ele ser um pouco estressado, grosso, bruto; que o declarante sentia confi ança 
na mãe, mas tinha medo que ela contasse para seu pai, e como seu pai é bruto, tinha medo que 
ele começasse a gritar e lhe batesse; que algumas vezes Guto lhe forçava; que Guto insistia, que 
na hora que o declarante gritava Guto parava; que quando falava que queria parar, Guto insistia 
e acabava convencendo o declarante; que Guto fazia promessas; que quando o declarante conver-
sava com Guto, falava que queria comprar um jogo; que como o pai do declarante não gostava 
de brinquedo, ou que o declarante fi casse jogando, Guto acabava convencendo seu pai a lhe 
levar para comprar um jogo, um brinquedo; que as vezes Guto comprava brinquedos; que Guto 
queria que o declarante retribuísse o favor; que Guto pegava o declarante na escola e lhe levava 
para casa; que o declarante nunca foi de ter muito amigos na escola; que sempre foi sozinho; que 
as vezes Guto queria convencer o declarante a fazer algo com os colegas de escola, bem como 
convencê-los a serem amigos de Guto para que ocorresse o mesmo com seus colegas; depois que 
Guto saiu do condomínio ele pedia ao declarante fotos e vídeos; que seu pai lhe proibiu de ir para 
casa de Guto; que se o declarante olhasse para Guto seu pai brigava; depois que Guto se mudou 
do condomínio ele pediu ao declarante, que dissesse para todos que ele era uma boa pessoa, que 
era legal; que só seu pai desconfi ava; que a mãe do declarante nunca lhe falou nada antes; que o 
pai do declarante lhe perguntava, só que de forma grosseira, razão pela qual não falava nada, com 
medo que acontecesse algo; depois que Guto se mudou, o declarante não sabia do seu paradeiro; 
que no fi nal de ano 2015 quando estava de férias e foi para casa da mãe em Stela Maris, ela lhe 
disse que havia encontrado e conversado com Guto e disse que ele estava morando em Jauá; que 
várias vezes foi com sua mãe para casa de Guto e ele frequentava a casa de sua mãe; que quando 
voltaram suas aulas Guto ainda buscou o declarante várias vezes e conversava querendo fazer 
alguma coisa, insistia em voltar; que mesmo com as negativas do declarante Guto insistia; que 
Guto dizia que queria vê-lo na casa de sua mãe; que Guto insistia e convidava o declarante para 
dormir em sua casa; que Guto queria que o declarante fi zesse coisas com seu irmão e seus amigos; 
que Guto morava sozinho e dizia ter um fi lho da idade do declarante; que Guto dizia que seu fi lho 
morava com a mãe em Feira de Santana; que uma irmã de Guto morava em um condomínio do 
lado; que o declarante conheceu o pai de Guto; o declarante percebeu que seu irmão (referindo-se 
a Samuel) mudou, piorou um pouco depois do que Guto fazia; que Guto também pedia para que 
o irmão do declarante não contasse nada para seu pai; que o irmão do declarante não falava as 
coisas que o declarante fazia com Guto; que o pai do declarante não queria que o declarante se 

encontrasse com Guto; que o irmão do declarante falava “Ah, Neto foi hoje na casa de Guto,” “Ah, 
Neto viu Guto hoje.”; que o irmão do declarante não presenciou os fatos que Guto praticava com o 
declarante; que presenciou cenas de Guto com seu irmão, na hora que estava saindo do banheiro; 
que a casa de Guto tinha só um quarto; que a porta do banheiro é ao lado da porta do quarto de 
Guto; que na hora que o declarante olhou para o quarto de Guto viu que seu irmão estava sentado 
no colo de Guto; que os dois estavam sem roupa; que o declarante fi ngiu que não viu; que o de-
clarante não chegou a conversar com seu irmão sobre o ocorrido; que o declarante pediu para que 
seu irmão não falasse sobre o ocorrido; que o declarante esta melhor; que sua mente esfriou um 
pouco; que o declarante fi cava em pânico quando Guto chegava, mas não demonstrava isso para 
seu pai e sua mãe, para que eles não desconfi assem; que o declarante fi cava muito impressionado 
principalmente quando Guto conversava com ele sobre isso; que o declarante olhava sempre para 
os lados; que agora esta mais aliviado; que Samuel tinha 05 anos quando sofreu os abusos; “que em 
2016 começou a parar, que foi quando ele se mudou para Jauá”; que só estava perto de Guto quando 
estava com a mãe; que não tinha como acontecer nada; que teria que ser algo muito rápido; que 
não tinha como acontecer algo porque sua mãe estava presente; que Guto não ia tentar arriscar; 
que o declarante praticou várias vezes esses atos com Guto, sempre que estava na casa de Guto, 
quase todo dia; que só quando estava na casa de sua mãe o declarante não ia para casa de Guto; 
que com o irmão do declarante não era tão frequente; que poucas vezes via Guto com seu irmão, 
mas seu irmão sempre lhe contava; que Guto pediu que o declarante fi lmasse; que Guto pedia que 
o declarante tomasse banho; que várias vezes enquanto o declarante estava tomando banho, Guto 
ou um amigo dele entrava no banheiro; que esse amigo era criança; que o declarante só tomava 
banho junto; que Guto tocava no declarante; que as vezes Guto fechava a porta e fi cava fi lmando; 
que as fi lmagens eram feitas no celular de Guto.

Vítima, SAMUEL JUDICE BITENCOURT, representado por seus genitores Sr. Carlos 
Augusto Bitencourt e Sra. Larissa Judice Bitencourt, depoimento de fl . 24, em 07/03/2016, 
perante a polícia:

Que o declarante, “[...] é fi lho de Carlos Augusto e Larissa, e que mora no Reserva Parque, em Catu 
de Abrantes, Vila de Abrantes, Camaçari-BA, e tinha um amigo de nome GUTEMBERG, conhecido 
por GUTO, que trabalhava para seu pai, fi cou amigo do declarante, e começou a tratar o declarante e 
seu irmão Neto muito bem, que brincava com o declarante e seu irmão, fazia comida para os mesmos. 
Que GUTO gostava muito de fi car na casa dele com o declarante e seu irmão, e que o GUTO esperava 
NETO entrar no banheiro e fi cava nu e tirava a roupa do declarante e depois colocava o declarante no 
colo e enfi ava o pinto nos ânus do declarante, que na primeira vez doeu muito, e que GUTO também 
chupava o pinto do declarante; que uma das vezes NETO viu o declarante no colo de GUTO; que o 
GUTO também fazia mesma coisa com NETO. E que o GUTO fez isto por muitas vezes com o decla-
rante, e que todas as vezes que isto acontecia ele dizia que não era para falar nada para ninguém do 
que ele tinha feito.” (grifo ausente no original).

Vítima, SAMUEL JUDICE BITENCOURT, termo de audiência de fl . 92, realizada em 
11/07/2016, depoimento em mídia.

Afi rmou que ia assistir TV na casa de Guto, que Guto fazia coisas estranhas na casa do declarante; 
que o declarante contava o que Guto fazia; que Neto sabia; que Guto fazia a mesma coisa com 
Neto; que quando o declarante tomava banho, Guto fazia com Neto e que quando Neto tomava 
banho Guto fazia com o declarante;

EREMAR DE FREITAS SOUZA, testemunha compromissada, termo de audiência de fl . 
92, realizada em 11/07/2016, depoimento em mídia:

Afi rmou que era o chefe do plantão naquele dia da queixa prestada pela mãe das vítimas; estavam 
em três no plantão; que fez a prisão do acusado pessoalmente; que os meninos estavam com a mãe 
na delegacia; que o acusado se mostrou surpreso com a prisão, mas não ofereceu resistência; que 
foi apreendido o celular do acusado; que depois da prisão do acusado, o depoente encerrou seu 
plantão e a investigação seguiu, não sabendo o que se passou, a não ser por comentários.
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YELSON CERQUEIRA AMORIM, testemunha compromissada, termo de audiência de 
fl . 92, realizada em 11/07/2016, depoimento em mídia:

Afi rmou que o relacionamento do depoente com o acusado é somente profi ssional, no ramo de 
material de construção; nada sabe a respeito do acusado, nem se está preso; que conhece o acusado 
há aproximadamente dez anos; conhece o pai do acusado;

GUTEMBERG DA SILVA MARQUES, qualifi cação e interrogatório de fl s.11/12, perante 
a polícia:

“[…] Que nunca praticou nenhum ato libidinoso, a não ser quando o pai disse para NETO raspar 
as partes intimas, tendo o Interrogado dito que deveria perguntar ao pai como poderia raspar; Que 
o interrogado sempre tentava auxiliar as crianças (referindo-se as vítimas); […] que os menores já 
viram o Interrogado despido e várias vezes os menores entraram na casa do Interrogado estando este 
nu; Que quando as crianças iam tomar banho também fi cam nus; Que sempre brincavam com NETO 
perguntando se o pênis estava maior; Que certa vez encontrou NETO se masturbando no sofá e avisou 
ao pai; Que então o Interrogado sempre perguntava em quem NETO pensava quando se masturbava, 
tendo NETO uma certa abertura com o Interrogado, coisa que não tinha com o pai; Que certo dia o 
pai dos menores comentou com o Interrogado que não fi caria mais nu dentro de casa, por causa de ter 
visto NETO atrás de SAMUEL com o “pinto duro”, na oportunidade CARLOS segurou NETO pelo 
pescoço e o obrigou a dizer o que havia acontecido, tendo NETO dito que não havia acontecido nada; 
que então o Interrogado o aconselhou como deveria conversar com os fi lhos, bem como em relação aos 
problemas que estavam ocorrendo no colégio; […] Acrescenta ser HOMOSSEXUAL, tendo parceiro 
fi xo. [...]”.

GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO MARQUES, qualifi cação e interrogatório em Juízo, 
termo de audiência de fl . 92, realizada em 11.07.2016, depoimento em mídia:

Afi rmou que não são verdadeiras as acusações; que não sabe porque está sendo acusado; que vinha 
tendo um bom relacionamento com a família, até porque tinha um relacionamento amoroso com 
o pai das crianças; que o pai das crianças disse que o interrogado fosse trabalhar com ele por 
um salário maior; que o interrogado e o pai das crianças moravam no mesmo prédio; que com o 
tempo o pai das crianças passou a morar no Reserva Park e insistiu que o interrogado fosse morar 
lá também e tinha ciúmes do interrogado; que como o aluguel era caro, o pai das crianças disse 
que a empresa pagaria para ele; então o interrogado mudou para o referido condomínio Reserva 
Park; que o pai das crianças passou a mandar o interrogado levasse os meninos na escola, que 
desse banho, que fi zesse comida e que fi casse na casa do interrogado; que o interrogado colocou 
um amigo que estava doente na sua residência e o pai das crianças não queria e ameaçou demi-
ti-lo, o que aconteceu uma semana depois; para receber seus tempo de trabalho o interrogado 
precisou procurar o avô das crianças que é o dono da empresa; que quando levava os meninos na 
casa da mãe e o pai das crianças mandava o interrogado parar antes porque não queria que a mãe 
das crianças soubesse que que o interrogado era quem estava levando e ainda pedia as crianças 
para não falar com a mãe; que quando Neto recebeu advertência no colégio foi o interrogado que 
compareceu a escola para resolver, além de ter feito a matrícula das crianças no ano de 2015; que 
o interrogado falou na delegacia que tinha um relacionamento amoroso com o pai das crianças e 
não sabe porque não constou; que veio de Feira de Santana e passou a trabalhar numa transpor-
tadora e morava no prédio vizinho ao pai das crianças que tem um comércio embaixo; que fez 
amizade com o pai das crianças e ele insistiu para o interrogado trabalhar com ele no comércio; 
que os meninos fi cavam mais com o interrogado do que com próprio pai.

Diante do exposto, conclui-se que:
O conjunto probatório produzido nos autos digitais da ação penal originária, evidencia 

o cometimento pelo Requerente Gutemberg da Conceição Marques, dos crimes de estupro 
de duas vítimas, meninos, irmãos, de 7 (sete) e 12 (doze) anos de idade, por cerca de 2 (dois) 
anos, entre 2014 e 2015.

Apesar dos laudos periciais não serem conclusivos no sentido da existência dos crimes, também 
não afastam a possibilidade de ocorrência deles, constando relatos dos abusos sexuais aos quais 

as vítimas foram submetidas, tanto pela genitora, assim como pelo menino de 12 (doze), (fl s. 
109/110 e 111/112), respectivamente, concluindo a perícia médica, no laudo de fl s. 111/112, que 
"[...] O periciando apresenta durante a entrevista relato de abuso sexual infantil. Um exame físico 
normal não exclui a possibilidade de que uma criança foi abusada. Além da elasticidade intrínseca e 
rápida cicatrização dos tecidos da região peri-anal, a ausência de achados físicos pode ser inerente à 
natureza do abuso. No caso específi co do periciando, à luz dos dados da literatura médica atual, um 
exame normal ou achados inespecífi cos são esperados em uma criança que descreve este tipo de abuso.
[...]" (sem grifo no original).

Os depoimentos prestados na investigação policial e na instrução processual, coerentes 
entre si, demonstram de forma sufi ciente a materialidade delitiva e autoria certa na pessoa do 
Requerente Gutemberg da Conceição Marques, nascido em 07/08/1976, destacando-se, em 
especial, as minuciosas declarações das vítimas, a seguir identifi cados: 1 – Larissa Judice de 
Freitas, genitora das vítimas (fl s. 20/21 – investigação policial e fl .92 – instrução processual 
– mídia anexa); 2 – Carlos Augusto Bitencourt, genitor das vítimas (fl s. 22/23 – investigação 
policial e fl .92 – instrução processual – mídia anexa); 3 – José Ferreira Bitencourt Neto, vítima 
(fl s. 25/26 – investigação policial e fl . 92 – instrução processual – mídia anexa); 4 – Samuel 
Judice Bitencourt, vítima (fl . 24 – investigação policial e fl . 92 – instrução processual – mídia 
anexa); 5; Eremar de Freitas Souza, testemunha (fl . 92 – instrução processual – mídia anexa); 
6 – Yelson Cerqueira Amorim, testemunha (fl . 92 – instrução processual – mídia anexa); 7 – 
Gutemberg da Silva Marques, Requerente (fl s. 11/12 – investigação policial e fl . 92 – instrução 
processual – mídia anexa).

As ações criminosas foram efetivadas por cerca de 2 (dois) anos, no período de 2014 a 
2015, contra as vítimas, pelo Requerente, que abusando da relação de confi ança que mantinha 
com os genitores dos menores, praticava, com habitualidade, sexo anal e oral com os meninos 
e de igual forma fazia com que as vítimas praticassem sexo oral com ele, além de fotografar 
e fi lmar os atos delituosos no seu celular, bem como realizava recargas no aparelho celular da 
vítima de 12 (doze) anos, para que encaminhasse fotografi as do seu pênis, através do aplicativo 
"WhatsApp", sempre submetendo as crianças a chantagem emocional, em razão de dispensar-lhes 
cuidados, além de presentear-lhes com brinquedos caros.

A negativa de autoria pelo Requerente encontra-se isolada do conjunto probatório. O 
Requerente, no entanto, admitiu perante a Polícia, que costumava andar e tomar banho nu, na 
frente dos meninos, os quais passavam mais tempo com ele do que com o pai, além de demonstrar 
seu interesse, "de brincadeira", pelo tamanho do pênis de uma das vítimas e também admitiu 
sua condição de homossexual. Em Juízo o Requerente relatou que mantinha um relacionamento 
amoroso com o pai dos meninos (relato isolado do contexto probatório) e confi rmou que as 
vítimas passavam mais tempo com ele que com o próprio pai (fl s. 11/12 – investigação policial 
e fl . 92 – instrução processual – mídia anexa).

Por sua vez, da análise da dosimetria da pena, verifi ca-se que assiste razão ao Requerente.
Embora a Revisão Criminal não se preste a rediscutir a prova dos autos, como se recurso 

fosse, é cabível, nos exatos termos do art. 621, I, do CPP, quando a decisão questionada contraria 
texto expresso de lei ou a evidência dos autos.

No caso em tela, embora a sentença combatida tenha estabelecido a pena-base de forma 
satisfatória, ao fi xá-la em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, considerando uma cir-
cunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, incorreu em equívoco, 
por ausência de proporcionalidade na majoração da pena, quanto à continuidade delitiva, 
contrariando a realidade dos autos, impondo ao Requerente a pena defi nitiva de 23 (vinte e 
três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
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Jurisprudência 
Cível

Em relação à pena-base, para acrescê-la em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, fundamentou 
o magistrado de primeiro grau:

"As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que o crime ocorreu com abuso de con-
fi ança dos familiares das vítimas. O réu estreitou relações com os genitores dos menores para praticar 
os abusos e ter mais facilidade para contato com as vítimas, levando-as para tomar banho em sua 
residência, circunstância esta que é sufi ciente para ensejar a majoração da pena-base. Neste sentido é o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça." (fl s. 52/65). É o livre convencimento do Magistrado 
de Primeiro Grau, devidamente motivado (art. 155 do CPP).

No entanto, o MM. Juiz de Direito, ao majorar a pena-base, pela continuidade delitiva, o 
fez em duas vezes e meia, para torná-la defi nitiva em 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão, em regime inicial fechado, merecendo reparo, pelas seguintes razões:

Apesar do temor reverencial das vítimas em relação ao Requerente, os crimes não foram 
cometidos com violência real ou grave ameaça. Por outro lado, as circunstâncias judiciais exa-
minadas para a fi xação da pena-base, em sua maioria, não foram consideradas desfavoráveis ao 
Requerente. No entanto, conforme bem destacado na sentença, o número de crimes cometidos 
"é superior a 100", permitindo o aumento de 2/3 (dois terços) para a continuidade delitiva, de 
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fi xá-la defi nitivamente, em 
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, 
conforme o voto-vista do Eminente Desembargador João Bôsco de Oliveira Seixas.

Por fi m, não merece deferimento o pedido formulado na presente revisional, para que o 
sentenciado aguarde o julgamento em liberdade, uma vez que o ajuizamento de ação, por se 
insurgir contra sentença já transitada em julgado, não obsta a execução da pena.

Nesse sentido:

"A interposição de revisão criminal não confere ao condenado o direito de aguardar em liberdade o 
julgamento da referida ação, uma vez que não tem efeito suspensivo. 2. A revisão criminal destina-se 
a desconstituição de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, quando presentes uma das 
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, sentença contrária ao texto da 
lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, 
de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena. 3. A ação revisional 
não é uma espécie de segunda apelação, mas, sim, uma estreita via pela qual é possível modifi car 
o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para o 
reexame de provas exaustivamente examinadas na sentença e na apelação interposta, as quais não 
foram desconstituídas por qualquer elemento novo de convicção. 4. O regime inicial de cumprimento 
da pena privativa de liberdade para condenado pela prática do delito de tráfi co de drogas cometido 
sob a égide da minorante prevista para o tipo deve ser fi xado conforme o regramento ordinário previsto 
no Código Penal. Precedentes do STF. 5. Da mesma forma, é juridicamente possível a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nessa hipótese, se preenchidos os requisitos 
dispostos no artigo 44, do Código Penal. 6. Comprovado os pressupostos objetivos e subjetivos, previstos 
no artigo 92, do Código Penal, bem como sua necessidade em decorrência do despreparo e inaptidão, 
revelados pelo funcionário, para o desempenho da função, de rigor a declaração do efeito da perda 
do cargo público na decisão condenatória. 7. Rejeitada a preliminar e, no mérito, pedido revisional 
julgado parcialmente procedente". (TJ-MG – RVCR: 10000110345451000 MG, Relator: Marcílio 
Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 20/05/2013, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO 
DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 07/06/2013).

Ação Revisional parcialmente procedente, na parte conhecida. Decisão unânime.
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TJBA – Mandado de Segurança nº 0002156-87.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator (a): Desa. Dinalva Gomes Laranjeira, julgado em 08/03/2018

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRA-
TAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE 
NECESSIDADE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRE-
FACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. PACIENTE ACOMETIDO DE ACI-
DENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO E ANEURISMA. 
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME E PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO: ANGIOTOMOGRAFIA ENCEFÁLICA E CLIPAGEM DO 
ANEURISMA. RISCO IMINENTE DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE 
DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO HOSPITAL GERAL CLÉRISTON 
ANDRADE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL 
EQUIPADO PARA O TRATAMENTO ADEQUADO AO CASO. RECU-
SA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRANSFERIR O PACIENTE PARA 
UNIDADE ESPECIALIZADA PÚBLICA OU PRIVADA. ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DIREITO 
SOCIAL À SAÚDE. ART.196 DA CARTA MAGNA. DEVER DO ESTADO. 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍ-
DICO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA RECUSA 
ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Secretário de Saúde do Estado da Bahia é parte legítima para fi gurar como 
Autoridade Coatora, porquanto, possui competência para retifi car a ilegalidade do 
ato realizado pelos seus subordinados, que realizam o seu trabalho em face de de-
legação de competência. Ademais, de acordo com o art. 9º, II da Lei 8.080/1990, 
a direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito estadual, é de competência da 
Secretaria de Saúde ou de órgão equivalente.
2. Também não subsiste a prefacial de falta interesse de agir, tendo em vista que o 
interesse processual caracteriza-se pela efetiva demonstração da necessidade e uti-
lidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. In casu, há evidente confi -
guração do interesse de agir do impetrante, na utilização do mandamus, uma vez 
que este irresignou-se contra omissão do Ente Estatal que não havia providenciado 
a transferência para outra unidade de saúde da rede pública onde deveria receber o 
tratamento adequado (pré e pós-operatório) a ser custeado pelo Estado.
3. A despeito das argumentações do Estado, tratando-se de writ, em que se discute 
a negativa da transferência do impetrante para unidade hospitalar capacitada na 
rede pública, o mero exaurimento em relação a internação, realização dos exames 
necessários e cirurgia de urgência pretendidas, no curso do processo, não implica 
em perda do interesse de agir, porquanto o tratamento médico, pelo Impetrante, 
apenas se dera por força de ordem judicial.
4. Conquanto tenha sido, a exordial, instruída com relatório médico, que demons-
tra a premente necessidade de exames e cirurgia (fl . 17), rejeita-se a prefacial susci-
tada pelo Estado da Bahia, porquanto desnecessária dilação probatória.
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5. A Constituição Federal preconiza, como direito social impostergável (art.6º, 
caput), a garantia de acesso à saúde, cuja universalidade é estatuída no art.196, à luz 
do princípio da dignidade da pessoa humana (art.1º, III).
6. É dever do Estado da Bahia zelar pelo atendimento do direito à saúde daqueles 
que sem condições fi nanceiras, necessitam de tratamento médico adequado, de 
forma a assegurar o direito fundamental à saúde e à própria vida.
7. O Estado possui o dever de conceder a todos os cidadãos o melhor tratamento 
possível, independentemente de seu elevado custo ou dos óbices impostos pela po-
lítica de saúde pública.
8. Prevalente, pois, o direito à saúde sobre qualquer outro bem ou argumento por-
ventura suscitado, porquanto não se possa desprestigiar o estado de saúde, em que 
se encontra o Impetrante, em favor de um possível questionamento burocrático ou 
fi nanceiro.
9. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identifi cados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas, e, no mérito, 
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, confi rmando os termos da liminar concedida, na 
forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a 
este se integra.

RELATÓRIO

ANTÔNIO IRAILTON DE SOUZA, REP. Por Daise Santos Souza, impetrou mandado de 
segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA 
BAHIA, autoridade apontada como coatora, em razão da negativa de transferência do impetrante 
para Unidade de Saúde Especializada, com vistas a realização de procedimento cirúrgico pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Prefacialmente, requereu o autor a benesse da assistência judiciária gratuita, por declarar não 
possuir condições fi nanceiras sufi cientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do 
sustento próprio e de sua família.

No mérito, o impetrante aduz, em síntese, que, no dia 30.01.2016, deu entrada no “Hospital 
Geral Santa Tereza no Município de Ribeira do Pombal – Bahia, apresentando quadro de desorientação, 
cefaleia, intensa queda palpebral e sudorese. Após ter sido submetido ao Exame de Tomografi a de Crânio 
contatou-se que o mesmo foi acometido de um AVC – Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico”. (fl .04)

Registra, outrossim, que o neurocirurgião do Hospital Clériston Andrade fez uma nova avalia-
ção, na qual foi constatada a presença de um aneurisma e, por via de consequência, a “necessidade de 
um novo exame ‘Angiotomografi a Encefálica”, bem como submissão a um procedimento cirúrgico, o que 
exige uma nova transferência, desta feita para outra Unidade de Saúde Especializada para realização de 
procedimento cirúrgico denominado ‘clipagem do aneurisma’.

Afi rma que os referidos procedimentos não são realizados no Hospital Geral Clériston Andrade, 
de modo que a aludida “situação foi encaminhada para a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – 
SESAB, somente tendo sido feito procedimento de regulação de urgência médica”.

Nesta esteira, alega que a “transferência do impetrante ainda não foi providenciada pela Autori-
dade Coatora, sob a alegação de ausência de vagas na rede pública de saúde coberta pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), sendo certo que tal negativa persiste até o presente momento, podendo o impetrante vir 
a falecer a qualquer instante”. (fl .04)

Requer, em caráter liminar, inaudita altera pars, que seja determinada a sua imediata trans-
ferência a outra Unidade de Saúde Especializada no tratamento, para que possa ser “submetido ao 
procedimento cirúrgico que se faz necessário, ou seja disponibilizada transferência para a rede particular 
devendo as despesas médicas de todo o período do tratamento (pré e pós-operatório) serem custeadas pelo 
Estado durante todo o período que se faça necessário”.

Pugnou, então, pela antecipação da tutela mandamental e, ao fi nal, pela concessão, em defi nitivo, 
da segurança. Com a inicial vieram encartados os documentos de fl s. 12/18.

Concedida, às fl s. 21/24, a medida liminar vindicada, pelo então Juiz Substituto Plantonista, 
Dr. Aldenilson Barbosa dos Santos, “para determinar à autoridade Impetrada que adote, tão logo tome 
conhecimento desta decisão, todas as providências necessárias para atender às solicitações contidas nos 
relatórios médicos de fl s. 16/17, removendo o impetrante através de unidade móvel básica para a unidade 
hospitalar capacitada na rede pública apontada pelo impetrante, e caso não exista vaga imediata em hospital 
público, que seja removido para a unidade particular conveniada ao Estado mais próxima, arcando com 
todas as despesas necessárias, inclusive, garantindo todo o suporte medicamentoso necessário e sufi ciente 
para implemento da medida. Fixo multa diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por descumprimento 
da decisão...”.

À fl . 29, sobreveio a petição do impetrante informando que o descumprimento da ordem 
mandamental, de forma que foi determinado que o impetrado fosse intimado, “por ofi cial de justiça, 
na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cumpra a parte 
dispositiva da decisão, bem como acoste o comprovante do devido cumprimento aos autos, sob pena de 
execução da multa diária já arbitrada” (fl s. 32/33)

Decisão de fl . 45, da lavra da Douta Desembargadora Maria da Purifi cação da Silva, 1º Vice-
-Presidente deste Tribunal de Justiça, concedeu, ao Impetrante, os benefícios da assistência judiciária 
gratuita.

O Estado informa, às fl s. 50/51, o cumprimento da decisão judicial.
Ao intervir no feito, às fl s. 52/63, o Ente Estatal suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva do Secretário de Saúde, a ausência de interesse processual do impetrante por ausência de 
provas, a perda do objeto, tendo em vista que já houve o cumprimento da liminar e a inadequação 
da via eleita ante a necessidade de dilação probatória.

Nas questões de fundo, sustenta que o médico regulador avalia “todas as solicitações segundo 
critérios preestabelecidos de classifi cação de risco, aliados às necessidades de saúde do paciente 
e encaminhadas de acordo com a disponibilidade de serviços. Com vista a preservar o princípio da 
igualdade na prestação dos serviços como valor informativo do Sistema Único de Saúde, a CER estabelece 
lista de atendimento, sendo a mesma calcada em critérios objetivos de priorização tal como a classifi cação 
de risco, precedida esta de avaliações clínicas, neurológicas e de bioimagem“. (fl .57)

Defendeu que, "…se o Impetrante não foi transferido imediatamente para a unidade médica 
requerida, não foi por recusa do Estado, mas apenas pela indisponibilidade de vagas”. (fl .58) .

Pugnou, ao fi nal, pela denegação da segurança.
O Secretário de Saúde ratifi cou, às fl s.65/66, os termos das informações prestadas pelo Estado.
O Douto Procurador de Justiça, Dr. José Cupertino Aguiar Cunha, em parecer de fl s. 69/79, 

sugere que se “conheça o mandamus, e que, no mérito, SE CONCEDA A SEGURANÇA”.
Instado a se pronunciar acerca das preliminares e documentos adunados, o Impetrante peti-

cionou às fl s. 88/90, refutando as alegações recursais.
Conclusos os autos a esta Relatoria, estando em ordem para julgamento, determinei, na forma 

regimental, sua inclusão em pauta, em face de ser, no caso, desnecessária a atuação de Revisor.
No que relevante se apresenta, é o bastante a relatar para a apresentação do writ a julgamento.
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VOTO

Antes de enfrentar o mérito das razões mandamentais, convém analisar as preliminares suscitadas.
I. PRELIMINARES

I.I. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DA SAÚDE.

O direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o Estado garantir a preservação 
dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Desse direito fundamental desdobram-se os 
demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida.

No mesmo sentido, o art. 196 da Magna Carta assegura o direito à saúde:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 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 ser-
viços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

O referido artigo estabeleceu a regra de que a saúde é um direito de todo o cidadão e a sua 
promoção um dever do Estado, e o inciso X, do artigo 243, da Constituição Estadual assentou igual 
dever. Também a Lei Federal nº 8080/90 fi rmou a responsabilidade dos entes federados na promoção 
das condições necessárias ao pleno exercício da saúde como direito fundamental.

Essa garantia constitucional tem como objetivo o bem-estar e justiça social que se traduzem 
na redução do risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assim, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir 
o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a 
recuperação das pessoas que se encontrem doentes.

Acrescente-se, ainda, que melhor sorte não merece a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam 
do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, porquanto dita Autoridade possui competência para 
retifi car a ilegalidade do ato realizado pelos seus subordinados, que realizam o seu trabalho em face 
de delegação de competência.

Veja-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SE-
GURANÇA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INCLUSÃO. SIMPLES. IMPROVIMENTO. 1. 
A autoridade que deve fi gurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que pratica a ação ou 
omissão lesiva ao direito, bem como a que detém poderes para corrigir a ilegalidade.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1121902 / RS, AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL 2009/0022285-5, Ministro HAMILTON CARVALHIDO, T1 – PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 19/10/2010)”

Ademais, de acordo com o art. 9º, II da Lei 8.080/1990, a direção do Sistema Único de Saúde, 
no âmbito estadual, é da competência da Secretaria de Saúde:

Art. 9º. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(…)

II – no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente;" (grifo nosso)

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário Estadual 
de Saúde.

I.II. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE.
Em relação ao tema, cabe asseverar que o interesse processual (ou interesse de agir) caracteriza-se 

pela efetiva demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante.
No caso dos autos, há evidente confi guração do interesse de agir do autor, na utilização do 

mandamus, tendo em vista que este irresignou-se contra ato administrativo que não procedeu com 
a sua transferência para outra unidade de saúde da rede pública onde deveria receber o tratamento 
adequado (pré e pós-operatório) a ser custeado pelo Estado.

Vale ressaltar que o fato de o impetrante já ter recebido alta, não retira a possibilidade de o 
Poder Judiciário declarar, em defi nitivo, o direito do autor, até mesmo porque tem ele interesse no 
prosseguimento da demanda. Portanto, enquanto persistir o interesse processual do demandante 
não há que se falar em falta de interesse de agir.

Rejeita-se, por tais fundamentos, a prefacial arguida.
I.III. PERDA DO OBJETO
O Estado da Bahia, ora Impetrado, aduz a preliminar de falta de perda de objeto da ação, tendo 

em vista que o paciente realizou a Angiografi a Cerebral no Prohope, em 12.02.2016, onde recebeu 
alta, o que não procede. Veja-se.

A despeito das argumentações do Estado, tratando-se de mandamus, em que se discute a negativa 
da transferência do impetrante para unidade hospitalar capacitada na rede pública, o mero exauri-
mento em relação a internação, realização dos exames necessários e cirurgia de urgência pretendidas, 
no curso do processo, não implica em perda do interesse de agir, porquanto o tratamento médico, 
pelo Impetrante, apenas se dera por força de ordem judicial.

Entendimento contrário implicaria reconhecer, em todos os casos de liminar mandamental 
satisfativa, a consequente denegação da segurança, cujo efeito processual imediato seria, contradito-
riamente, tornar sem efeito a decisão precária exauriente.

Deste modo, entendo persistir interesse processual do Impetrante, ainda que seja para ver 
ratifi cadas as decisões favoráveis.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
I.IV. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
O Estado da Bahia arguiu, igualmente, preambular de ausência de prova pré-constituída, por 

não ter sido a exordial instruída com prova inequívoca do ato tido por coator.
Contudo, ao revés do arguido, afere-se, à fl . 17 dos autos, que o Impetrante cuidou de municiar, 

o presente mandamus, com relatório médico, donde se extrai o motivo da negação da transferência 
para outra unidade hospitalar ali discriminada, a saber:

“Segundo informações extraofi ciais os hospitais não recebem devido as programações do carna-
val. A vida humana não tem que depender de nenhum evento festivo”. (grifo nosso)

Ressalte-se, ademais, restar incontroverso, nos autos, que o Estado não procedeu com a dili-
gência necessária que o caso necessitava, visto que só providenciou os exames e a transferência após 
a determinação judicial, de modo a se confi gurar a recusa administrativa de cobertura do tratamento 
solicitado.

Refuto, assim, a preliminar arguida.
I.V. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
De igual modo, a preambular suscitada pelo Estado da Bahia de necessidade de dilação pro-

batória, não merece guarida.
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A despeito das argumentações do Impetrado, evidencia-se que, o Impetrante cuidou de instruir 
a inicial, deste Mandado de Segurança, com elementos de provas sufi cientes a amparar o direito 
que diz violado pelo ato ilegal atribuído à autoridade coatora, sem que haja a necessidade de dilação 
probatória para comprovar o aduzido.

Isto porque, mostra-se inquestionável, nos autos, que a presente ação mandamental visa repelir 
ato de autoridade que, negou-lhe a transferência para outra unidade hospitalar, assim como os exames 
necessários e a submissão a um procedimento cirúrgico prescrito por Médico habilitado, conforme 
relatório de fl . 17, o que dispensa a realização de prova pericial, neste particular.

Atendida, pois, a apresentação, pelo Impetrante, de prova pré-constituída de direito líquido e 
certo, relativo ao seu debilitado estado de saúde, nos termos do relatório médico adunado à fl . 17.

Ademais, em casos como o presente, a jurisprudência desta Seção Cível é uníssona em entender 
sufi ciente, para comprovação do direito líquido e certo, o laudo médico que seja conclusivo pela 
adoção do tratamento médico visado pelo enfermo. Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. 
PRELIMINAR REJEITADA. VIA MANDAMENTAL ADEQUADA. RELATÓRIO E LAU-
DO MÉDICO QUE DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS CIRÚRGICOS. PACIENTE IDOSO, PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS 
E EM USO DE MARCAPASSO. NECESSIDADE PELAS PECULIARIDADES E RISCOS 
DO PROCEDIMENTO À SAÚDE DO IMPETRANTE. CONCRETIZAÇÃO DA NORMA 
CONSTITUCIONAL INSCRITA NO ART. 196. DIREITO À SAÚDE. DEVER DA EMPRE-
SA EM ARCAR COM AS DESPESAS CIRÚRGICAS. INCABÍVEL ARGUMENTAÇÃO DE 
FALTA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. 
CONCESSÃO TOTAL DA SEGURANÇA. 1. O relatório e laudo médicos juntados pelo im-
petrante são sufi cientemente claros e conclusivos acerca da situação patológica e necessidades 
cirúrgicas do mesmo, notadamente por ser portador de doença de chagas, utilizar marcapasso 
e ser idoso, de forma que, não havendo nos autos quaisquer razões para dúvida acerca da 
idoneidade e isenção da profi ssional que os fi rmou, se torna dispensável qualquer prova di-
versa da documental já colacionada. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; (omissis) 
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJBA, Mandado de Segurança n.º 
0017191-97.2010.8.05.0000, Relatora Desa. Daisy Lago Coelho, Seção Cível de Direito Pú-
blico, julgado em 31.05.2012).”

Maiores incursões acerca da negativa do tratamento médico adequado serão devidamente cote-
jadas no mérito deste mandamus, bastando, para a sua impetração, a comprovação, pelo Impetrante, 
da indicação sua necessidade, como atendido à fl . 17.

II. MÉRITO
No mérito, verifi ca-se que assiste razão ao Impetrante.
Alega o impetrante, para fundamentar sua pretensão, que deu entrada no “Hospital Geral Santa 

Tereza no Município de Ribeira do Pombal – Bahia, apresentando quadro de desorientação, cefaleia, 
intensa queda palpebral e sudorese. Após ter sido submetido ao Exame de Tomografi a de Crânio contatou-se 
que o mesmo foi acometido de um AVC – Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico”.

Assevera que após ser constatado a presença de um aneurisma, restou demonstrada a necessidade 
da realização do exame de “Angiotomografi a Encefálica” e do procedimento cirúrgico, que só poderia 
ser feito em outro hospital especializado em “clipagem de aneurisma”, prescrito pelo médico, cuja 
autorização foi negada pela autoridade indigitada coatora, sendo indispensável à preservação de sua 
vida, por ser essa a única forma de evitar as graves consequências causadas pelo AVC – Acidente 
Vascular Cerebral Hemorrágico que o acomete.

A afi rmação do impetrante está fundada em documentação idônea (fl . 17) e possui nítida 
relevância jurídica e social, por ser dever do Estado fornecer aos seus cidadãos todos os meios neces-
sários à garantia plena do direito à saúde, insculpido nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, incumbe à Administração, através dos órgãos competentes, regulamentar, fi scalizar e 
executar os serviços de saúde, sendo-lhe vedado impor restrições ou embaraços ao pleno exercício da 
garantia constitucional, pois a vida exige respeito incondicional e a assistência gratuita aos pacientes 
necessitados é imperiosa, imediata e, no particular, assegurada por lei.

A garantia à vida é, aliás, consequência direta da própria estruturação republicana brasileira, 
que tem como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana, assim expressamente invocada 
no art. 1º, III, da Carta Política.

Logo, infere-se que o direito à saúde, corolário direto do princípio da dignidade da pessoa 
humana, na sistemática constitucional, é garantia fundamental do cidadão, sendo dever do Estado 
provê-la.

Assim, não pode o Estado se furtar à satisfação das necessidades de saúde do cidadão, no que se 
insere a negativa de realizar a Angiografi a Cerebral e a intervenção cirúrgica de urgência necessários 
ao seu tratamento integral, consoante dispõe a própria legislação que regula o Sistema Único de 
Saúde (Lei nº 8.080/90), in verbis:

“Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema; (...)"

É dever do Estado da Bahia zelar pelo atendimento do direito à saúde daqueles que sem condi-
ções fi nanceiras, necessitam do fornecimento de tratamento médico adequado, de forma a assegurar 
o direito fundamental à saúde e à própria vida.

Ademais, se por um lado é correto reconhecer que o dinheiro público é limitado e deve ser 
gasto de forma adequada e racionalizada, por outro, também, é certo asseverar que a razão de ser do 
Estado é atender os direitos fundamentais de cada pessoa, de forma a resguardar-lhe um mínimo 
de dignidade.

Desse modo, provada a premente necessidade de acesso ao procedimento cirúrgico descrito na 
exordial, defl ui-se, dos preditos dispositivos, que compete ao Ente Estatal adotar todos os meios neces-
sários para o fornecimento, justamente para que se alcance a universalidade de atendimento à saúde.

Portanto, constata-se que o Estado possui o dever de conceder à todos os cidadãos o melhor 
tratamento possível, independentemente de seu elevado custo ou dos óbices impostos pela política 
de saúde pública. Assim, verifi ca-se que a não realização do recurso terapêutico recomendado, através 
da realização dos exames e cirurgia prescritas no relatório médico de fl . 17, poderá causar graves 
danos à saúde do impetrante.

Confl uente às razões expostas, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, 
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, para, confi rmando os termos da liminar concedida 
às 21/24, complementada às fl s. 32/33, determinar ao Estado da Bahia, na pessoa da autoridade 
coatora, o Secretário de Saúde, responsável pelo Sistema de Regulação da Saúde do Estado, garanta 
ao impetrante, o devido atendimento médico-hospitalar ao paciente enfermo, viabilizando, des-
tarte, o tratamento descrito no relatório médico de fl s. 17, sob pena de pagamento de multa diária 
anteriormente fi xada.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei 
nº 12.016/2009.
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TJBA – Apelação nº 0540192-12.2014.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator (a): 
Des. Jatahy Júnior, julgado em 15/08/2017

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DI-
REITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE. RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DA FUNDAÇÃO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDAC. PRELIMINARES. 
NULIDADE PROCESSUAL E FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. UNIDADE DE IN-
TERNAÇÃO. MENORES INFRATORES. DESATIVAÇÃO DA CASE 
SALVADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MELHOR INTERESSE DOS 
ADOLESCENTES INTERNADOS. DEVER CONSTITUCIONAL. 
PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO DO ECA. INTERVEN-
ÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLI-
CABILIDADE. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL DE ACORDO 
COM O BEM JURÍDICO PROTEGIDO. RECURSO DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO. INSALUBRIDADE DO LOCAL DE ATENDIMENTO. 
TRANSFERÊNCIA DOS SOCIOEDUCANDOS. DEMOLIÇÃO, CONS-
TRUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. 
MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES 
NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois é lícito às partes, em qual-
quer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 
prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que 
foram produzidos nos autos.
Rejeita-se, também, a preliminar de formação de litisconsórcio passivo neces-
sário, haja vista que a Assembleia Legislativa é um órgão que não possui perso-
nalidade jurídica para fi gurar no polo passivo da demanda.
A norma aplicável à espécie na presente Ação Civil Pública tem o condão de 
proteger integralmente os adolescentes no que concerne à violação de direitos a 
eles inerentes, com amparo no art. 227 da Constituição da República.
A farta prova produzida pelo Ministério Público deixa patente que, de fato, a 
Comunidade de Atendimento Socieducativo de Salvador (CASE – Salvador) 
funciona sem qualquer infraestrutura para atendimento aos internos que cum-
prem as medidas socioeducativas.
O imóvel que abriga os adolescentes infratores comprovadamente não atende 
às disposições do Sinase, impondo a modifi cação do programa de internação 
atualmente vigente na Capital Baiana.
Atinente à limitação do orçamento público e alegação de reserva do possível 
para concretizar a desocupação da CASE Salvador, o STJ já se pronunciou que 
a ausência de previsão orçamentária não impede que seja julgada procedente 
ação civil pública para a concretização dos direitos individuais fundamentais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como princípios das medidas es-
pecífi cas de proteção, dentre eles, a proteção integral e prioritária e o interesse 
superior da criança e do adolescente, nos termos dos incisos I e IV, do Parágrafo 
único do art. 100 do ECA.

Diante da garantia de prioridade absoluta para a efetivação dos direitos referen-
tes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade e ao respeito, dentre 
outros previstos no art. 4º do ECA, é lícito ao Poder Judiciário impor à Ad-
ministração Pública a interdição do programa de internação de adolescentes.
O valor da multa arbitrado mostra-se razoável para não confi gurar ônus exces-
sivo a uma parte e gerar à outra enriquecimento sem causa, ainda mais, com 
relação ao bem jurídico a ser protegido na presente ação civil pública.
Os pedidos de demolição da CASE Salvador ou construção de nova unidade 
devem ser afastados, visto que o Poder Judiciário não substituir a vontade ad-
ministrativa, pois a análise do ato administrativo deve se restringir ao exame 
de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca do mérito do 
ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0540192-12.2014.8.05.0001, 
em que fi guram como recorrentes e recorridos, o Estado da Bahia, a Fundação da Criança e do 
Adolescente – Fundac e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES 
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos apelos, de acordo com o Voto do Relator.

RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença de fl s. 4.087/4.090, acrescentando que o MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos 
autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público da Bahia em face do Estado da 
Bahia e da Fundação da Criança e do Adolescente – Fundac que julgou procedentes em parte os 
pedidos da demanda, determinando que o Estado da Bahia, através da FUNDAC realize a deso-
cupação da CASE Salvador, interditando o programa de internação de adolescentes atualmente 
desenvolvido, transferindo os internos para um novo programa de internação de adolescentes, 
com detalhamento das condições físicas, materiais e humanas, objetivando o cumprimento das 
normas pertinentes a medida socioeducativa, devidamente submetido ao Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CECA, de acordo com as regras do SINASE, observan-
do-se a peculiar situação de pessoas em desenvolvimento sujeitos de direitos, no prazo máximo 
de 90 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso.

Inconformados, os Apelantes manejaram recursos de Apelação, às fl s. 4.098/4.116 
(Estado da Bahia), fl s. 4.120/4.136 (Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC) e fl s. 
4.138/4.141 (Ministério Público da Bahia).

Em suas alegações, o Estado da Bahia arguiu as preliminares de nulidade processual e 
o litisconsórcio passivo necessário com a Assembleia Legislativa. No mérito, sustenta que a 
decisão de reestruturar o programa de internação da CASE Salvador, impondo ao Estado a 
interdição do atualmente desenvolvido, depende de um juízo de conveniência e necessidade da 
Administração Pública, que diz respeito ao mérito administrativo, impossível de ser controlado 
pelo Poder Judiciário.

Ademais, o Poder Judiciário assumiu função que não lhe pertence, adentrando no juízo de 
necessidade, oportunidade e conveniência reservado à Administração, infringindo o princípio 
da separação do poderes.
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Sustenta que os recursos do Estado não são inesgotáveis, sendo que a reserva do possível 
impede que o orçamento público seja direcionado especifi camente para custear programa/obra 
em desconformidade com as diretrizes do Poder Executivo.

Por fi m, pugna pela suspensividade da medida, defendendo o excesso da multa diária fi xada 
em R$5.000,00 (cinco mil reais) e a necessidade de minoração para atingir parâmetros razoáveis.

Sendo assim, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados 
improcedentes.

A Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC arguiu, de início, a nulidade pro-
cessual. No mérito, assevera que a Fundação é a única entidade pública, em todo o Estado da 
Bahia, com atribuições de executar as políticas de atendimento socioeducativas, em cumprimento 
as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assevera que a CASE Salvador possui uma grande área construída e extenso terreno, sendo 
que a administração da Fundac não descuida da segurança e integridade física dos adolescentes 
internados. Outrossim, um caso isolado de leptospirose não pode servir de paradigma para 
interrupção das atividades de uma unidade que desenvolve um trabalho de tamanha relevância.

Sustenta que não possui outras unidades disponíveis para absorver os adolescentes que 
atualmente encontram-se internados na CASE Salvador, visto que as demais encontram-se no 
limite de atendimento. 

Outrossim, a decisão fere a autonomia fi nanceira e orçamentária do Ente Estatal, bem 
como despreza a legislação aplicada ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e às 
Leis de Licitações. Ademais, é função exclusiva do Executivo a administração de seus órgãos e 
unidades, pois demandam atos de gestão que não podem ser avocados pelo Poder Judiciário.

Ao fi nal, pugnou também pela suspensividade da medida, defendendo o excesso da multa 
diária fi xada em R$5.000,00 (cinco mil reais) e a necessidade de minoração para atingir parâ-
metros razoáveis. Requereu, portanto, o provimento do apelo.

O Ministério Público da Bahia irresignado com a sentença parcialmente procedente, apre-
sentou recurso afi rmando que há farta documentação nos autos demonstrando o atendimento 
a adolescentes internados na Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Case Salvador, 
em condições sub-humanas.

Aduz que diversas irregularidades foram observadas no decorrer das investigações na CASE 
Salvador, sobretudo o quanto constante no documento técnico da Diretoria de vigilância e Saúde, 
noticiando que a unidade possui condições favoráveis à proliferação de fauna sinantrópica com 
risco de transmissão de doenças, entre elas, a leptospirose e dengue.

Desta forma, requer que seja dado provimento ao apelo, para determinar além da deso-
cupação do prédio, a demolição e reconstrução da unidade CASE Salvador, promovendo aos 
socioeducativos um novo programa de internação.

Contrarrazões do Ministério Público da Bahia às fl s. 4.142/4.150. O Estado da Bahia 
apresentou contrarrazões às fl s. 12/25 dos autos físicos.

Certifi cou-se à fl . 31 dos autos físicos que a FUNDAC não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fl s. 35/49 dos autos físicos, opinando para 

que seja negado provimento aos recursos do Estado da Bahia e da FUNDAC e, dar provimento 
parcial à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para determinar 
que as rés desocupem e interditem imediatamente o programa de internamento atualmente 
desenvolvido na CASE Salvador, transferindo-se os atuais educandos, temporariamente, para 
outra unidade e fi xando-se o prazo de 90 (noventa) dias para a construção e fi nalização de nova 

unidade de internação provisória, conforme as normas do SINASE, mantendo-se a multa diária 
arbitrada pelo juízo a quo.

Relatados os autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO
Trata-se de Apelações simultâneas em que os recorrentes buscam a reforma da sentença 

que julgou procedentes em parte os pedidos da demanda, determinando que o Estado da Bahia, 
através da FUNDAC realize a desocupação da CASE Salvador, interditando o programa de 
internação de adolescentes atualmente desenvolvido, transferindo os internos para um novo 
programa de internação de adolescentes, com detalhamento das condições físicas, materiais e 
humanas, objetivando o cumprimento das normas pertinentes a medida socioeducativa, devi-
damente submetido ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CECA, 
de acordo com as regras do SINASE, observando-se a peculiar situação de pessoas em desenvol-
vimento, sujeitos de direitos, no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por dia de atraso.

Analisando os autos, verifi ca-se que os apelos do Estado da Bahia e da Fundação da Criança 
e do Adolescente – FUNDAC convergem e, portanto, serão analisados conjuntamente.

Inicialmente, os réus arguiram a preliminar de nulidade processual, sob alegação de que 
após a apresentação da defesa por parte dos apelantes, o Ministério Público juntou aos autos 
novos documentos às fl s. 3978/3987 e fl s. 4066/4077, que supostamente comprovaram a pre-
cariedade atual da CASE Salvador, por suspeita de que adolescentes ali internados contraíram 
leptospirose, situação que teria sido determinante para serem julgados parcialmente os pedidos.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao alegado cerceamento de defesa, tendo 
em vista que cabe ao magistrado a direção da instrução e o deferimento da produção probatória, 
de acordo com o que considerar necessário ao seu convencimento.

Na verdade, as provas colacionadas aos autos (fl s. 3978/3987 e fl s. 4066/4077) somente 
somam-se aos mais de 3000 (três mil) documentos que instruem a presente ação civil pública, 
constante às fl s. 41/180, fl s. 182/853 e fl s. 855/3873, os quais foram sufi cientes para o julga-
mento do feito, sobretudo, em observância ao melhor interesse dos adolescentes internados na 
CASE Salvador.

Decerto, os documentos mencionados atestam fatos antigos de ciência nova, com previsão 
no art. 397 do CPC/73, em vigor à época, ocorridos na Instituição investigada, os quais noti-
ciam apenas que diante das condições anteriormente atestadas, 04 (quatro) adolescentes foram 
internados com diagnóstico de leptospirose, in verbis:

Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados 
a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos 
nos autos. 

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil atual:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados 
a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 
nos autos. 

Sobre o tema, a jurisprudência:

COBRANÇA E RESTITUIÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIMO. INOVAÇÃO DE TESE 
JURÍDICA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO AN-
TIGO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. 
DESPESAS RELATIVAS ÀS PARTES COMUNS DE USO EXCLUSIVO. INCUMBE A QUEM 
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DELAS SE SERVE. 1. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar sua tese jurídica em sede de 
apelação, sob pena de não conhecimento do recurso na parte inovada. 2. Nos termos do art. 397 
do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento 
que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo. […] (TJDFT, Apelação Cível nº 
20110110591442, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5ª TUR-
MA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 23/03/2015. Pág.: 226)

NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de intimação dos réus para se manifestar acerca da prova 
documental juntada pelos autores com os memoriais escritos. Documentos que não devem ser con-
siderados novos (art. 397 do CPC). Prática processual incapaz de alterar o desfecho da causa. Não 
identifi cação de concreto prejuízo processual. Princípio da instrumentalidade das formas. Preliminar 
rejeitada. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autores-apelantes que não comprovaram a posse anterior 
sobre o bem imóvel litigioso, tampouco o esbulho imputado aos réus (arts. 927, I e II, e 333, I, do 
CPC). Inaplicabilidade do princípio da saisine (art. 1.784 do CC). Matéria dominial que é estranha 
à demanda possessória. Improcedência mantida. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em 
R$ 1.000,00. Ausência de fatores legais à redução. Recurso desprovido. (TJSP, Processo nº 0000903-
06.2011.8.26.0275, Relator(a): Rômolo Russo; Comarca: Itaporanga; Órgão julgador: 11ª Câmara 
de Direito Privado; Data do julgamento: 30/01/2014; Data de registro: 30/01/2014)

Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade processual.
O Estado da Bahia requer ainda, preliminarmente, a inclusão da Assembleia Legislativa 

como litisconsórcio passivo necessário, sob alegação de que os efeitos de uma eventual decisão 
apenas serão consumados se houver dotação orçamentária. 

Contudo, como sabido a Assembleia Legislativa, por ser um órgão, não possui personali-
dade jurídica, podendo em alguns casos judiciais fi gurar no polo passivo em virtude de gozar de 
personalidade judiciária unicamente para defender os seus direitos institucionais, quais sejam, 
o seu funcionamento, autonomia e independência do órgão. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. LITISCONSÓRCIO. PÓLO PASSIVO. 
AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, 
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. REEXAME DE PROVAS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-
MENTO. SÚMULA N.os 282 e 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência 
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a Assembléia Legislativa Estadual tem legitimidade 
passiva tão-somente para a defesa de seus direitos institucionais, assim entendidos sua organização e 
funcionamento. Tratando os autos de ação ordinária de cobrança, patente a ilegitimidade passiva 
da Assembléia Legislativa, sendo que, na espécie, a legitimidade é apenas da Unidade Federativa, 
não ocorrendo formação de litisconsórcio. 2. No que tange ao ônus da prova, a inversão do decidido, 
como propugnado pelo Agravante, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência 
sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula 07 desta Corte 
Superior de Justiça. 3. O entendimento pacifi cado nesta Egrégia Corte Superior é no sentido de que a 
prescrição, mesmo se tratando de questão de ordem pública, deve ser apreciada pela Corte a quo, para 
que se confi gure o indispensável prequestionamento, viabilizador do acesso à instância extraordinária. 
Incidência das Súmulas n.os 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Inexistindo qualquer fun-
damento apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por 
seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 798.218/AP, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 05/02/2007, p. 347)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELLA 
NULITATIS. ACORDOS EXTRAJUDICIAS. HOMOLOGADOS POR SENTENÇA. PRELI-
MINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. 
MÉRITO. AJUSTES FIRMADOS POR ADVOGADO. PODERES PARA TRANSMITIR. CON-
CESSÕES MÚTUAS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DE DIREITO. 1. Os apelantes pedem 
a anulação dos acordos, homologados por sentença, ao argumento de que o advogado subscritor não 
detinha poderes para renunciar a direitos.
2. A Câmara Legislativa do Distrito Federal não possui personalidade jurídica, mas apenas judiciá-
ria, para defesa de suas prerrogativas institucionais. Ela deve ser representada em juízo pelo Distrito 

Federal, em cuja estrutura se insere. 2.1. Precedente do STJ: “A Assembléia Legislativa, como órgão 
integrante do ente político Estado, não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judi-
ciária, o que signifi ca que pode estar em juízo apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais, 
concernentes a sua organização e funcionamento; nos demais casos, deve ser representada em juízo 
pelo Estado, em cuja estrutura se insere” (STJ, RMS 21.813/AP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 
Turma, DJ 18/02/2008, p. 45). 2.2. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Câmara Legislativa, de 
modo que a pretensão deve ser exercida apenas em desfavor do Distrito Federal.

[…] (TJDFT, Apelação Cível 20140111177397, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO 
COELHO, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. 
Pág.: 237)

No mesmo sentido, similarmente a Súmula 525 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade 
judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. (STJ, 1ª 
Seção, Aprovada em 22/04/2015)

Portanto, é visível a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa da Bahia, sendo legiti-
mados apenas a fi gurarem no polo passivo da demanda o Ente Estatal e a Fundação interessada, 
não ocorrendo formação de litisconsórcio necessário.

Ademais, de acordo com o art. 165 da Constituição da República, as leis de iniciativa do 
Poder Executivo estabelecerão, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais. Não obstante a competência prevista na Carta Magna e a ampla discussão sobre o tema 
com diversos representantes da sociedade, interessados no melhor atendimento ao menor infrator 
desde 2011, o Ente Estatal até apresente não adotou quaisquer medidas, muito menos quanto 
à dotação orçamentária.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

No mérito, a controvérsia da demanda cinge-se quanto a possibilidade do Poder Judiciário 
determinar a desocupação e interdição do programa de internação de adolescentes atualmente 
desenvolvido na CASE Salvador.

No caso, o Ministério Público instaurou inquérito civil público, através da Portaria nº 
02/2011, nos termos do art. 201, V, do ECA para apurar supostas irregularidades nos atendi-
mentos dos adolescentes em confl ito com a lei, internos da Casa de Atendimento Socieducativo 
– Case Salvador, localizada na Av. Guanabara, nº 70, Tancredo Neves, Salvador – Bahia (fl s. 
282/285).

De logo, importa realçar que a norma aplicável à espécie tem o condão de proteger inte-
gralmente os adolescentes no que concerne à violação de direitos a eles inerentes, com amparo 
no art. 227 da Constituição da República.

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 profi ssiona-
lização, 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.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específi cas e 
obedecendo aos seguintes preceitos:

[…]
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A farta prova produzida pelo Ministério Público deixa patente que, de fato, a Comunidade 
de Atendimento Socioeducativo de Salvador (CASE – Salvador) funciona sem qualquer infra-
estrutura para atendimento aos internos que cumprem as medidas socioeducativas.  

Às fl s. 482/498 o Magistrado da 2ª Vara de Infância da Juventude da Comarca de Sal-
vador, através de relatórios bimestrais de inspeção à Case – Salvador, concluiu que a unidade 
não atende ao quanto previsto no SINASE para a socioeducação porque, conquanto o espaço 
físico seja bom, a arquitetura é de um prédio dos anos 60 e totalmente incompatível com as 
condições mínimas de sobrevivência. No mesmo sentido, o relatório de vistoria elaborado pela 
Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município – Sucom, fl s. 
589/590, no tocante a estrutura física da unidade.

A Defensoria Pública através do Ofício de fl . 3985 informa que, em especial, no alojamento 
S6, no mês de maio de 2015, os educandos reclamam da falta de professores, colchões, ventila-
dores, atividades profi ssionalizantes, de lazer e esportivas, falta de água para banho e produtos 
de higiene, comprovando, assim, as condições precárias encontradas no local de acolhimento 
dos adolescentes.

Outrossim, o próprio Gerente da CASE Salvador à fl . 504 alertou ao Juízo da 2ª Vara da 
Infância e Juventude que alguns educandos promoveram desordem generalizada na unidade, 
com a queima de vários colchões, mesas e confronto corporal com socioeducadores, bem 
como a denúncia de comercialização/uso de drogas psicoativas e armas brancas em poder dos 
adolescentes, conforme ofício do Ministério Público à fl . 509. Constatou-se, também, pela 
Polícia Militar da Bahia que a CASE necessita da elaboração de um projeto de segurança contra 
incêndio e pânico (fl . 656/657).

Somando-se ao quanto encontrado na mínima estrutura física, a Vigilância da Saúde atestou 
a insalubridade do local, favoráveis à proliferação da fauna sintrópica com risco de transmissão 
de doenças (fl s. 4059/4060).

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como princípios das medidas específi cas 
de proteção, dentre eles, a proteção integral e prioritária e o interesse superior da criança e do 
adolescente, nos incisos I e IV, do Parágrafo único do art. 100 do ECA, respectivamente.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

I – condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares 
dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;

[...]

IV – interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos 
interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros 
interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

Assim, diante da garantia de prioridade absoluta para a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade e ao respeito, dentre outros previstos 
no art. 4º do ECA, é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a interdição do 
programa de internação de adolescentes.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.

Em caso similar, em sede de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal ressaltou a 
licitude da intervenção judicial em estabelecimentos prisionais para assegurar a integridade 
física e moral dos detentos. Veja-se:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA 
DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBER-
GADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INO-
CORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRE-
SOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE 
TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL 
QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDA-
MENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA 
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 
MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I – É lícito ao Judiciário impor à 
Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de 
obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II – Supremacia da dignidade da pessoa huma-
na que legitima a intervenção judicial. III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava 
assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da 
Constituição Federal. IV – Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumen-
to da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V – Recurso conhecido e provido.
(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 
13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-018 DI-
VULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

Atinente à limitação do orçamento público e alegação de reserva do possível para concretizar 
a desocupação da CASE Salvador, o STJ já se pronunciou que a ausência de previsão orçamen-
tária não impede que seja julgada procedente ação civil pública que, entre outras medidas, a 
concretização dos direitos individuais fundamentais. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CADEIA PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO. CON-
DIÇÕES PRECÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR O ESTADO A ADOTAR 
PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E APRESENTAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
PARA REFORMAR OU CONSTRUIR NOVA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OFEN-
SA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE NECESSIDADE DE PRÉVIA DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ARTS. 4º, 6º E 60 DA LEI 4.320/64). CONTROLE JUDICIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO 
CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO 
RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS PRINCÍPIOS DA DIG-
NIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO 
SE PODE OPOR A RESERVA DO POSSÍVEL.

1. Na origem, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizaram Ação 
Civil Pública visando obrigar o Estado a adotar providências administrativas e apresentar previsão 
orçamentária para reformar a cadeia pública de Mirassol D'Oeste ou construir nova unidade, entre 
outras medidas pleiteadas, em atenção à situação de risco a que estavam expostas as pessoas encarce-
radas no local. Destaca-se, entre as inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias, a gravidade do 
fato de – conforme relatado – as visitas íntimas serem realizadas dentro das próprias celas e em grupos.

2. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem – e intangível no âmbito do Recurso Especial 
por óbice da Súmula 7/STJ – evidencia clara situação de violação à garantia constitucional de respeito 
da integridade física e moral do preso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo 
existencial.

3. Nessas circunstâncias – em que o exercício de pretensa discricionariedade administrativa acarreta, 
pelo não desenvolvimento e implementação de determinadas políticas públicas, seriíssima vulneração 
a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição – a intervenção do Poder Judiciário 
se justifi ca como forma de pôr em prática, concreta e efi cazmente, os valores que o constituinte elegeu 
como "supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia so-
cial", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana.
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4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não destoou dos precedentes do STF – RE 795749 
AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2014, Processo Eletrônico 
DJe-095 Divulg 19-05-2014 Public 20-05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 
Segunda Turma, DJe 15.9.2011 – e do STJ, conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Com efeito, na hipótese sub examine, está em jogo a garantia de respeito à integridade física e moral 
dos presos, cuja tutela, como direito fundamental, possui assento direto no art. 5º, XLIX, da Consti-
tuição Republicana.
6. Contra a efetivação dessa garantia constitucional, o Estado de Mato Grosso alega o princípio da 
separação dos poderes e a impossibilidade de realizar a obra pública pretendida sem prévia e correspon-
dente dotação orçamentária, sob pena de violação dos arts. 4º, 6º e 40 da Lei 4.320/1964.
7. A concretização dos direitos individuais fundamentais não pode fi car condicionada à boa vontade 
do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue, nesses casos, como órgão con-
trolador da atividade administrativa. Trata-se de inadmissível equívoco defender que o princípio da 
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantir os direitos fundamentais, 
possa ser utilizado como óbice à realização desses mesmos direitos fundamentais.
8. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho 
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública vital nos planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade 
econômico-fi nanceira da pessoa estatal, como na hipótese dos autos.
9. In casu, o pedido formulado na Ação Civil Pública é para, exatamente, obrigar o Estado a “adotar 
providências administrativas e respectiva previsão orçamentária e realizar ampla reforma física e 
estrutural no prédio que abriga a cadeia pública de Mirassol D'Oeste/MT, ou construir nova unidade, 
de modo a atender a todas as condições legais previstas na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), 
bem como a solucionar os problemas indicados pelas equipes de inspeção sanitária, Corpo de Bombeiros 
Militar e CREA na documentação que instrui os presentes autos, sob pena de cominação de multa”.
10. Como se vê, o pleito para a adoção de medida material de reforma ou construção não desconsiderou 
a necessidade de previsão orçamentária dessas obras, de modo que não há falar em ofensa aos arts. 4º, 
6º e 60 da Lei 4.320/64.
11. Recurso Especial não provido.
(REsp 1389952/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
03/06/2014, DJe 07/11/2016) [GRIFEI]

Com relação à multa diária arbitrada pelo Magistrado, é cediço que o ordenamento jurí-
dico pátrio admite a cominação de multa para garantir a efi cácia dos provimentos judiciais que 
impliquem reconhecimento de obrigações de fazer ou não fazer. Assim, as astreintes têm por fi to 
coagir a parte acionada ao cumprimento da obrigação imposta, devendo, contudo, observar a 
razoabilidade e a proporcionalidade.

Inadmissível, contudo, que a aludida multa se converta em compensação fi nanceira ou 
meio de enriquecimento indevido, pois traduz-se em medida coercitiva que objetiva vencer a 
obstinação do devedor no cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Nesta senda, descumprida a obrigação ou cumprida após extenso lapso temporal, é pos-
sível que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido somente se o Julgador perceber que o 
arbitramento fugiu dos parâmetros da razoabilidade, tornando-se exorbitante em decorrência 
dos dias sem cumprimento. Evita-se, com isso, o enriquecimento ilícito de umas das partes, 
deixando a penalidade adequada e compatível com a obrigação principal.

Assim procedeu o Julgador de primeiro grau, que ao fi xar as astreintes buscou enquadrá-la 
nos parâmetros razoáveis, sem benefi ciar demasiadamente um dos litigantes em detrimento da 
parte contrária.

Deste modo, a fi xação de multa diária traduz-se num mecanismo para atingir o efeito 
visado pela obrigação de fazer, com o fi m de desestimular o desrespeito à determinação judicial, 
justamente em razão do seu caráter intimidativo.

Com efeito, é assente o entendimento do STJ quanto à manutenção do valor da multa diária 
se observado que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ASTREINTES. MINORAÇÃO. SÚMULA N. 
7/STJ. VALOR TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA E INÉRCIA DO 
DEVEDOR.

1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF quando as questões suscitadas no 
recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opos-
tos embargos declaratórios. 2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ se o acolhimento da tese defendida no 
recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. O 
valor total fi xado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fi xada a multa diária 
em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a 
cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do 
próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 
820.239/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/05/2016, DJe 20/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 
359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. ALTERA-
ÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 
1.- O conteúdo normativo do artigo tido por violado não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, 
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, nos termos dos 
enunciados 282 e 356 das Súmulas do STF. 2.- Embora haja previsão legal art. 461, § 6º, do Código 
de Processo Civil para modifi car o valor ou periodicidade da multa, em razão de sua insufi ciência ou 
exagero, o mesmo não se aplica no presente caso, pois, se como afi rmado pelo recorrente, não pretende 
desobedecer ao comando judicial que lhe foi imposto, que aliás é de simples cumprimento, basta não 
inscrever o nome do recorrido em cadastro de inadimplente, ou retirar-lhe o nome, caso já tenha sido 
realizada a inscrição, que a multa não incidirá. Não se percebe na presente hipótese desvirtuamento 
da natureza coercitiva da multa, que pretende convencer a parte ser preferível cumprir a obrigação 
do que pagar a multa por seu descumprimento. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 
178.978 ⁄SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄08 ⁄2012, DJe 
29⁄08 ⁄2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REVISÃO 
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). IMPOSSIBILIDA-
DE, NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo jurisprudência desta Corte, a revisão da multa 
diária só é cabível quando fi xada em montante exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso 
em apreço, sendo imperiosa a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ 
– AgRg no AREsp: 539394 SP 2014/0144448-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MAR-
QUES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
08/09/2014).

Nesta conformidade, o valor diário da multa arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),-
mostra-se quantia razoável para não confi gurar ônus excessivo a uma parte e gerar ao outro 
enriquecimento sem causa, ainda mais, com relação ao bem jurídico a ser protegido na presente 
ação civil pública.

Estando o montante arbitrado pelo Julgador primevo, a título de multa diária, dentro 
dos limites razoáveis ao caso em litígio, descabida a pretendida redução, devendo ser mantida 
a decisão censurada neste aspecto.

Por fi m, as alegações da Fundac acerca da ausência de unidades disponíveis para a alocação 
dos educandos não foi comprovada e nem pode ser afastada a responsabilidade do Estado da 
Bahia em cumprir com exatidão as normas do Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca-
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tivo – Sinase, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente 
que pratique ato infracional.

Assim, rejeita-se as preliminares e, no mérito, nega-se provimento aos recursos do 
Estado da Bahia e da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC.

Passo, agora, à análise da apelação cível interposta pelo Ministério Público da Bahia, pug-
nando pela reforma da sentença para que seja determinado além da desocupação do prédio, 
a demolição e reconstrução da unidade CASE Salvador, promovendo aos socioeducativos um 
novo programa de internação.

De fato, há farta documentação nos autos, demonstrando o atendimento a adolescentes 
internados na comunidade de atendimento socioeducativo – Case Salvador, em condições sub-
-humanas, favoráveis à proliferação de fauna sinantrópica com risco de transmissão de doenças, 
entre elas, a leptospirose e dengue.

Decerto, diante do quanto constatado, o imóvel que abriga os adolescentes infratores não 
atende às disposições do Sinase, impondo a modifi cação do programa de internação atualmente 
vigente na Capital Baiana.

A Procuradoria de Justiça às fl s. 35/49 manifestou-se parcialmente nesse sentido, para que 
os internados sejam transferidos, temporariamente, para outra unidade de internação provisória 
e, no prazo de 90 (noventa) dias, construa e fi nalize outro espaço físico capaz de atender com 
qualidade os socioeducandos.

Contudo, o Magistrado a quo agiu com acerto ao determinar a transferência dos atuais 
educandos, temporariamente, para outra unidade em condições dignas de salubridade e, no 
prazo de 90 (noventa) dias, reestruturando-se completamente o programa de internação para 
adolescentes em confl ito com a lei.

Isso porque, a rigor, os problemas emergenciais enfrentados pelo atual programa deverão 
ser resolvidos com a transferência dos adolescentes a outra unidade com melhores condições 
de atendimento, sendo certo que a resolução defi nitiva e a forma como será sanada, caberá ao 
Estado da Bahia adotar as medidas administrativas e orçamentárias cabíveis para construir novo 
prédio ou reformar o já existente, sob pena de adentrar-se ao mérito administrativo.

Sendo assim, a sentença a quo cuidou de salvaguardar os interesses dos menores interna-
dos, ao fi xar prazo para a desocupação da CASE Salvador, com a interdição do programa de 
internação de adolescentes atualmente desenvolvido, com transferência dos internos para um 
novo programa de internação, de forma a cumprir as normas pertinentes; bem como aplicou a 
autocontenção, ao permitir que a administração adote as medidas que entender cabíveis para 
o cumprimento dos preceitos legais.

Desta forma, não é possível ao Judiciário substituir a vontade administrativa, pois a análise 
do ato administrativo deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão 
exacerbada de juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao 
princípio da separação dos poderes

Por óbvio, cabe a Administração Pública realizar, como dito, o juízo de conveniência e 
oportunidade, acerca da reforma ou demolição da CASE Salvador, bem como se construirá 
nova unidade de internação para adolescentes infratores. Por ora, a função do Judiciário será 
cumprida ao extirpar a situação de precariedade encontrada no atual local de atendimento aos 
socieducandos. Sobre o tema:

AGRAVO. SUSPENSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. DETERMINA-
ÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REPAROS EM TRECHO DE RODOVIA FEDERAL. NÃO 
PROVIMENTO.

I – Decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização de reparos em trecho de rodovia 
federal.

II – Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas tão somen-
te realizar o exame do ato administrativo quanto aos aspectos da legalidade e da moralida-
de, pois cabe à Administração Pública, com base nos critérios de conveniência e oportuni-
dade, decidir sobre a viabilidade da realização de obras na rodovia.

III – Ao determinar a realização de reparos no trecho da rodovia federal, a decisão de primeiro grau 
viola o princípio da harmonia e independência dos Poderes, causando grave lesão à ordem pública, em 
sua acepção administrativa.

IV – Agravo a que se nega provimento.

(TRF1, Processo nº 2006.01.00.048643-6, Relator: Des. Jirair Aram Meguerian, Órgão Julgador: 
Corte Especial, Julgado em 03.12.2009) [grifei]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO PELO TCE. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSI-
BILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RE-
CORRIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. "Ao poder Judiciário é permitido perqui-
rir todos os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde 
ela se encontre, e seja qual foi o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronun-
ciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, efi ciência ou justiça 
do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e 
não de jurisdição. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências de governo ou com 
elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é aferir a conformação do ato com 
a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito. Não há como confundir, entretanto, 
o mérito administrativo do ato, infenso à revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, 
sempre passíveis de verifi cação em juízo" (MEIRELLES, Hely Lopes. "Direito Administrativo Bra-
sileiro". 22ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997. p. 612). (TJPR, Processo nº 854645-6, Rel.: 
Adalberto Jorge Xisto Pereira, 5ª Câmara Cível, Julgado em 21.08.2012)

Desta forma, outra solução não resta ao caso senão negar provimento ao apelo do Minis-
tério Público.

Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, 
NEGAR PROVIMENTO aos apelos.

TJBA – Mandado de Segurança nº 0005793-46.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator (a): Desa. Dinalva Gomes Laranjeira, julgado em 14/12/2017

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO 
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRE-
FEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR. EDITAL SEMGE Nº 01/2014. 
CARGO ANALISTA FAZENDÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTA-
MENTO DA TESE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR E INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. REJEITADAS. NULIDADE 
PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES 
PASSIVOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIEN-
TE DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO ÀS CANDIDATAS 
CAROLINE MIE SAWADA E FERNANDA MENDES THOMÉ. OCOR-
RÊNCIA. MÉRITO. A INOBSERVÂNCIA DA NORMA EDITALÍCIA, 
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QUE ESTIPULOU QUE A CADA 05 VAGAS DE AMPLA CONCOR-
RÊNCIA, 01 SERIA PARA AFRODESCENDENTE CORROBORA A 
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATI-
VA, NA MEDIDA EM QUE NÃO PROCEDE À NOMEAÇÃO DO CAN-
DIDATO APROVADO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DE ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRA-
DO. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA.

1.Não subsiste a tese de decadência do mandado de segurança com que esgrime 
o Ente Municipal, porquanto a irresignação do impetrante não se direciona 
especifi camente contra o ato de convocação, mas sim contra ato administrativo 
concreto que nomeou os candidatos indeferindo seu direito à posse no cargo 
almejado.
2. Igualmente infundada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sus-
citada pelo Prefeito do Salvador, porque a presente demanda contém pedido de 
nomeação e posse do impetrante para o cargo pretendido, competência priva-
tiva do Chefe do Poder Executivo Municipal (art. 52, XXI, da Lei Orgânica 
do Município).
3.Com a rejeição da prefacial de ilegitimidade passiva do Prefeito do Muni-
cípio, afi gura-se competente, por consequência, este Tribunal de Justiça para 
processar e julgar a presente causa.
4. A proemial de nulidade processual, por ausência de citação dos demais can-
didatos do certame litigioso, não prospera, pois, na linha da jurisprudência do 
STJ, é “ dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre 
os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem ape-
nas expectativa de direito à nomeação” (AgRg no AREsp 20530/PI, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, J. 06/10/2011).
5. Em relação a preliminar de perda do interesse processual das impetrantes 
CAROLINE MIE SAWADA e FERNANDA MENDES THOMÉ, esta pro-
cede. A primeira foi voluntariamente convocada e nomeada pelo impetrado, 
enquanto a segunda foi nomeada no concurso para Analista de Tributos da 
Prefeitura de Goiânia, razão pela qual houve perda de objeto do mandamus em 
relação às demandantes.
6. No mérito, o Decreto nº. 24.846/2014, determina em seu §1º, do art. 3º, 
que: “A nomeação dos candidatos aprovados será de acordo com a ordem de 
classifi cação geral no concurso, mas, a cada fração de 5 (cinco) candidatos, 
a quinta vaga fi ca destinada a candidato negro aprovado, de acordo com 
a sua ordem de classifi cação na lista específi ca”.

7. In casu, o impetrante, RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, 
alega que, a despeito de ter sido aprovado dentro do número de vagas e, ini-
cialmente, não ter sido convocado, para vaga de Ampla Concorrência (AC), 
prevista para o cargo de Analista Fazendário na área de Administração Tri-
butária, pelo Edital SEMGE nº 01/2014, o Município do Salvador promo-
veu a nomeação de candidatos afrodescendentes sem a observância do critério 
expressamente previsto no item 7.2 do Edital e do Decreto n.º 24.846/2014, 
circunstância apta a convolar a mera expectativa, então existente, em direito 
subjetivo à nomeação vindicada.

8. É certo, portanto, que a convocação do candidato aprovado dentro do nú-
mero de vagas em concurso público deve coadunar-se com o prazo de sua va-
lidade, de dizer, até o encerramento do certame, a Administração Pública tem 
o poder-dever de convocar todos os classifi cados no limite das vagas veiculadas 
no respectivo edital, observando-se a ordem classifi catória.
9. Todavia, no curso desta ação mandamental, o certame teve a sua validade 
expirada em 10.06.17, de forma a caracterizar a omissão do Ente Público e, 
por via de consequência, a violação do direito líquido e certo do Autor, em ser 
nomeado e empossado para o Cargo de Analista Fazendário na área de Admi-
nistração Tributária do Município do Salvador.
10. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, de competência do 
Tribunal de Justiça, de nulidade processual, por ausência de citação dos demais 
candidatos; Acolhe-se a preliminar de ausência interesse processual em rela-
ção às impetrantes CAROLINE MIE SAWADA e FERNANDA MENDES 
THOMÉ e, no mérito, concede-se a segurança pleiteada ao impetrante RA-
FAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identifi cados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares de nulidade processual, 
por ausência de citação dos demais candidatos, de ilegitimidade passiva do Prefeito do 
Município, bem como a competência do Tribunal de Justiça, afastar a tese de decadência; 
ACOLHER a prefacial de ausência interesse processual em relação às impetrantes CAROLINE 
MIE SAWADA e FERNANDA MENDES THOMÉ e, no mérito, CONCEDENDO A SEGU-
RANÇA ao impetrante RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, na forma do quanto 
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA E OUTROS impetraram mandado de 
segurança contra ato tido como ilegal, atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAL-
VADOR, consistente na falta de nomeação dos impetrantes para o cargo de Analista Fazendário 
na Área de Administração Tributária, a despeito de terem sido aprovados no Concurso Público 
promovido pela Prefeitura Municipal do Salvador.

Alegam, para subsidiar o direito invocado, que o Edital do Certame, de nº 01/2014 (fl s. 
38/71), previa que, “para cada 5 (cinco) vagas para o cargo em comento, as 4 (quatro) primeiras 
vagas estariam reservadas aos candidatos da lista de Ampla Concorrência e a quinta vaga estaria 
reservada a candidato Afrodescendente”.

Defendem que a autoridade coatora, após divulgar o resultado fi nal do concurso, no qual 
os impetrantes lograram, respectivamente, a 9ª, a 10ª e a 12ª posições, promoveu a nomeação 
dos dois primeiros candidatos da lista de ampla concorrência e, em seguida, de dois candidatos 
aprovados na lista de afrodescendentes, violando a regra editalícia (item 7.2 do Edital).

Argumentam que os atos posteriores de nomeação continuaram violando as normas do 
certame e do Decreto nº 24.846/2014, sendo certo que, considerando terem sido nomeados, 
até então, 3 (três) candidatos afrodescendentes, ao menos os 12 (doze) primeiros concorrentes 
da lista geral de ampla concorrência deveriam, também, ter obtido a nomeação para o cargo 
público vindicado.
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Sustentam serem inaplicáveis, ao caso dos autos, as previsões contidas no Decreto Muni-
cipal nº 26.833/2015, que autorizam o gestor público a adotar regras distintas de nomeação 
de candidatos aprovados, segundo normas complementares a serem editadas pela Secretaria 
Municipal de Gestão, seja por ausência da aludida regulamentação, seja porque se trata de ato 
administrativo posterior, que se aplica, unicamente, aos novos Editais de Concursos Públicos 
promovidos pelo Município de Salvador.

Nesta esteira, alegam que, dadas as posições obtidas pelos impetrantes no concurso público 
litigioso, faziam eles jus à nomeação pretendida, donde emerge a apontada violação ao direito 
líquido e certo indicado na vestibular.

Ao fi nal, requerem a concessão de liminar, para que sejam imediatamente nomeados no 
cargo pretendido.

No mérito, pleiteiam a confi rmação da liminar eventualmente deferida. Preparo adunado 
às fl s. 21/24. Juntaram documentos às fl s.25/77.

A postulação liminar restou indeferida por conduto da decisão de fl s. 77/78-v.
Ao intervir no feito, às fl s. 83/88, o Município do Salvador suscitou, preliminarmente, 

por meio da Procuradoria-Geral do Município, perda superveniente de interesse processual em 
relação a candidata Caroline Mie Sawada; ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito Municipal 
e, por via de consequência, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e 
julgar a causa, e, por fi m, a falta de citação dos litisconsortes passivos necessários; a decadência 
do direito de impetrar o mandamus.

No mérito, sustenta que “Os candidatos destinatários das vagas reservadas a afrodescendentes 
concorrem à totalidade das vagas e o seu acesso não é restrito aos cargos destinados às vagas reserva-
das”.(fl .85-v)

Assevera, no ensejo, que se os “candidatos inscritos como afrodescendentes obtiverem pontuação 
e classifi cação no quadro geral que lhes garanta o direito à convocação independentemente do sistema 
de cotas, assim deverá ser feito, pois eles concorrem a todas as vagas e é vedado que sua concorrência 
fi que restrita àquelas aos cargos reservados aos afrodescendentes”. (fl .87)

O Prefeito do Município do Salvador, apresentou manifestação, às fl s. 123/127, susten-
tando a decadência da impetração, a sua ilegitimidade passiva e, por via de consequência, a 
incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a causa.

A Douta Procuradoria de Justiça, na promoção de fl s. 137/151, opinou pela rejeição das 
preliminares excetuando-se, apenas, “a arguição relacionada à perda de interesse processual da candi-
data CAROLINE MIE SAWADA, em razão de sua nomeação”, e, no mérito, pela “CONCESSÃO 
PARCIAL DA SEGURANÇA, a fi m de que seja feita a RESERVA DA VAGA do Impetrante que 
deverá ser nomeado e empossado até o fi nal do prazo de validade do certame”.

Conclusos os autos a esta Relatoria, estando em ordem para julgamento, determinei, na 
forma regimental, sua inclusão em pauta, em face de ser, no caso, desnecessária a atuação de 
Revisor.

No que relevante se apresenta, é o bastante a relatar para a apresentação do writ a julgamento

VOTO

Antes de enfrentar o mérito das razões mandamentais, convém analisar as preliminares 
suscitadas.

I. PREJUDICIAL DE MÉRITO

I.I. DECADÊNCIA

Não subsiste a tese de decadência com que esgrime o Município do Salvador, porquanto o 
presente mandado de segurança não se volta contra o ato de convocação, que, em verdade, não 
passa de mais uma “etapa dos exames pré-admissionais e de apresentação da documentação 
comprobatória dos requisitos para investidura, de acordo com a ordem de classifi cação, 
tanto dos cotistas quanto os de ampla concorrência” (fl .83-v), como alegado pelo próprio 
impetrado. O que pretende o impetrante, em verdade, é desconstituir o ato concreto profe-
rido pela autoridade indigitada coatora que lhe negou o direito à posse no cargo almejado, 
no momento em que publicou Decreto nomeando candidatos, violando o critério de ordem 
previsto em norma editalícia.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se 
infere do aresto a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 
23 DA LEI Nº 12.016/09, ANTIGO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. TERMO INICIAL. DE-
CADÊNCIA. ATO DA ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PRECEDENTES. 1. A jurispru-
dência desta Corte superior é no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo 
decadencial para a impetração do mandado de segurança é o ato administrativo que deter-
mina a eliminação do candidato e, não, a publicação do edital do certame. 2. Agravo regimental 
não provido. (STJ – AgRg no RMS: 39516 BA 2012/0232297-4, Relator: Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 16/04/2013)

Rejeita-se, por tais fundamentos, a tese de decadência suscitada pelo Município do 
Salvador.

PRELIMINARES:

I.II. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO PREFEITO

Suscita a autoridade coatora, Prefeito do Município do Salvador, a sua ilegitimidade ad 
causam para fi gurar no polo passivo da lide mandamental, pois os atos cuja realização pretende 
o impetrante compete exclusivamente ao Secretário Municipal de Gestão.

A tese não prospera.
Não obstante, da atenta leitura do Edital do Certame verifi ca-se, em diversos itens de 

suas disposições fi nais, a ativa participação do Prefeito em atos relevantes do concurso público 
objeto da lide, inclusive a publicação do resultado fi nal e da respectiva homologação. Vejamos.

A Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE e a Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ da 
Prefeitura Municipal do Salvador, no uso de suas atribuições legais, resolve republicar o Edital 
de Abertura de Inscrições – SEMGE nº 01/2014, mediante as condições especiais estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.

3.3. As Provas Objetivas, a Prova Discursiva e o Curso de Formação serão aplicadas na cidade 
do Salvador/BA. A critério da FUNCAB e da Prefeitura Municipal do Salvador/BA, havendo 
necessidade, candidatos poderão ser alocados para outras localidades adjacentes ao Município.

4.8.10. Fica reservado à Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal do Salvador 
ou a FUNCAB, o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos para conferência 
das informações informadas pelo candidato.

5.1.1. No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos portadores de defi -
ciência, em virtude do número de vagas, o candidato com defi ciência poderá se inscrever para o 
cadastro de reserva, já que a Prefeitura Municipal do Salvador/BA pode, dentro da validade do 
Concurso Público, alterar o seu quadro criando novas vagas.

13.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determi-
nações constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva à FUNCAB e/ou à Prefeitura 
Municipal do Salvador/BA for apresentado fora do prazo ou fora de contexto.
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16.1.3. A Prefeitura Municipal do Salvador/BA e a FUNCAB não se responsabilizam por in-
formações de qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros.

16.5. O resultado fi nal do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal 
do Salvador/BA.

16.16. A Prefeitura Municipal do Salvador/BA e a FUNCAB não se responsabilizam por quais-
quer textos, apostilas, cursos, referentes a este Concurso Público.

16.18. A FUNCAB e a Prefeitura Municipal do Salvador/BA reservam-se o direito de promo-
ver as correções que se fi zerem necessárias, em qualquer fase do presente certame ou posterior ao 
mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.

Neste sentido, veja-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO 
DE SEGURANÇA. PENSÃO. CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PREFEI-
TO MUNICIPAL. ADMISSIBILIDADE. AGENTE COMPETENTE PARA DETERMI-
NAR A PRÁTICA DO ATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECUSO NÃO 
PROVIDO. 1. Considera-se autoridade coatora aquela com poderes para ordenar a prática 
do ato impugnado ou seu desfazimento. 2. Ato emanado pelo Instituto de Previdência do 
Município, órgão vinculado ao Poder Executivo, confere legitimidade ao prefeito para fi gurar 
no pólo passivo do mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 
1137720 RJ 2009/0082323-2, Ministro JORGE MUSSI, 25/02/2014, T5 – QUINTA TURMA, 
DJe 10/03/2014)."

Pois bem. Estabelece o artigo 52, XXI, da Lei Orgânica do Município, ipsis litteris:

Art. 52. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, competindo-lhe:

(...)

XXI – prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, aposentar, colocar em dis-
ponibilidade e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, 
respeitado o Estatuto do Funcionário Público e as prescrições legais;

Neste contexto, revela-se que a nomeação e posse no cargo pretendido é consectário lógico 
da concessão integral da segurança vindicada que, por sua vez, não prescinde da participação, 
no feito, do Prefeito do Município do Salvador, a quem compete, nos termos do dispositivo em 
epígrafe, a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concursos públicos.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito Municipal 
e, por consequência, afi gura-se competente este Tribunal de Justiça para processar e julgar a 
presente causa.

I.III. NULIDADE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCON-
SORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS.

Em nova prefacial, aduz o Ente Municipal que a presente ação mandamental deve ser 
integrada pelos demais candidatos aprovados no concurso público litigioso, pois o resultado 
fi nal da demanda pode interferir em seus interesses jurídicos.

A tese é insubsistente, na linha da jurisprudência pacífi ca do Superior Tribunal de Justiça, 
no sentido de que é

“ dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprova-
dos em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação” 
(AgRg no AREsp 20530/PI, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TUR-
MA, julgado em 06/10/2011, DJe 13/10/2011).

Não há, portanto, qualquer vedação à continuidade da presente demanda, sem a partici-
pação dos demais candidatos aprovados no concurso público, donde emerge a inexistência da 
nulidade processual arguida pela autoridade indigitada coatora.

I.IV. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO ÀS 
CANDIDATAS CAROLINE MIE SAWADA E FERNANDA MENDES THOMÉ.

Da análise dos autos, verifi ca-se que as impetrantes CAROLINE MIE SAWADA e FER-
NANDA MENDES THOMÉ, após serem nomeadas formularam pedido de desistência da 
presente ação mandamental, à fl . 134, o que fi zeram por intermédio de advogado legalmente 
habilitado e com poderes expressos para tanto (art. 105, do NCPC), ex vi da procuração de fl . 30.

A concretização do ato de nomeação das impetrantes, Caroline Mie Ssawada, pela auto-
ridade coatora, bem como a aprovação e nomeação da autora Fernanda Mendes � omé em 
concurso na cidade de Goiânia, enseja o esvaziamento do presente Mandado de Segurança, em 
relação às autoras, e sua perda de objeto, haja vista não mais existir a omissão que se buscava sanar.

Dispõe o art. 485, inc. VI, do CPC que:

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verifi car ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Esta é a hipótese dos autos, porquanto não mais persiste o interesse processual das impe-
trantes, em virtude da perda de objeto diante de suas nomeações, respectivamente, para o cargo 
de Analista Fazendária na Área de Administrativa Tributária nesta capital e Analista de Tributos 
da Prefeitura de Goiânia.

Por tais fundamentos, HOMOLOGO a desistência vindicada, a fi m de que produza seus 
regulares efeitos, extinguindo a presente ação mandamental, em relação a essas peticionantes, 
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do novel Código de Processo Civil.

Analisadas as questões preliminares e prejudicial, impõe-se, neste momento, o exame do 
mérito da causa em relação ao impetrante RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA.

II. MÉRITO

O mandado de segurança é o remédio apropriado para reconhecer a existência de direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou 
com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, consoante inteligência do art. 1º, da Lei 12.016/09, em harmonia com a previsão 
do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

Nesse aspecto, o Ilustre mestre Hely Lopes Meireles, In “Mandado de Segurança, Ação 
Popular, ...” Malheiros, 24ª ed., página 35/36, ensina:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência delimitado na sua exten-
são e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito amparável 
por Mandado de Segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos 
e condições do impetrante."

Dos documentos encartados na inicial colhe-se que o impetrante, RAFAEL ALEXAN-
DRE FERREIRA DE SOUZA, foi aprovado no concurso público regido pelo edital nº 
SEMGE/01/2014, restando, ao fi nal do certame, classifi cado na décima segunda colocação 
para o referido cargo (fl . 72), fato este não resistido pela própria autoridade coatora.

Pois bem.
A partir de tais elementos, mostra-se relevante o fundamento da impetração, notadamente 

quando o direito invocado encontra respaldo no 37, II e IV, da Constituição Federal, bem como 
na jurisprudência consolidada, que privilegiam, em nosso ordenamento jurídico, o ingresso 
nas carreiras estatais, mediante aprovação em certame público, sempre que a administração 
vislumbre, como na espécie, a necessidade de contratar profi ssionais.
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É mister registrar que o deslinde da presente demanda gira, inexoravelmente, em torno 
do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Esclarecendo-se a importância deste 
instituto jurídico, lúcidos são os preceitos do ilustre administrativista José dos Santos Carvalho 
Filho, verbis:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos adminis-
trados. Signifi ca que as regras traçadas para o procedimento devem ser fi elmente observadas 
por todos. Se a regra fi xada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de 
correção na via administrativa ou judicial. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, 22ª edição, página 235).
(grifo nosso)

O Princípio da vinculação tem extraordinário relevo. À vista dele, impede-se a alteração 
de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que almeja a Administra-
ção. E se evita, afi nal, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 
impessoalidade e à probidade administrativa.

Portanto, é vedado à Administração e aos licitantes o descumprimento das regras de con-
vocação, deixando de considerar o que nela se exige.

Numa leitura, ainda que perfunctória, constata-se que a alegação da autoridade coatora 
de que o Impetrante não possui direito subjetivo à nomeação, porquanto

“Os candidatos destinatários das vagas reservadas a afrodescendentes, no entanto, concorrem à totali-
dade das vagas e o seu acesso não é restrito aos cargos destinados às vagas reservadas. A Lei e o Regula-
mento (Edital e o Decreto) preveem que a convocação há de ser feita, em princípio, pela classifi cação 
geral e que os candidatos às vagas reservadas concorrem à totalidade das vagas, não podendo o acesso 
deles fi car restrito aos cargos destinados às cotas raciais”.

E, por conta disso, não teria direito líquido e certo à concessão da segurança, não prospera. 
Veja-se.

Da análise dos autos, constata-se que o autor pretende sua nomeação e posse no cargo 
de Analista Fazendário na área de Administração Tributária, afi rmando ter se classifi cado 
na 12ª colocação, para Ampla Concorrência (AC), do concurso público regido pelo Edital 
SEMGE/01/2014, destinado ao preenchimento de 90 (noventa) cargos vagos na estrutura de 
pessoal do Município do Salvador.

O direito vindicado na exordial está fundado na ausência de convocação do impetrante 
para assumir a vaga de Ampla Concorrência (AC), prevista para o cargo de Analista Fazendário, 
porque o Município do Salvador promoveu a nomeação de candidatos afrodescendentes sem 
a observância do critério da ordem prevista no item 7.2 do Edital e no Decreto Municipal n.º 
24.846/2014, circunstância apta a convolar a mera expectativa, então existente, em direito 
subjetivo à nomeação vindicada.

De acordo com o Decreto Municipal n.º 24.846/2014, in verbis:

Art. 3º Na apuração dos resultados dos concursos serão formuladas listas específi cas para identi-
fi cação da ordem de classifi cação dos candidatos cotistas entre si.
§ 1º A nomeação dos candidatos aprovados será de acordo com a ordem de classifi cação 
geral no concurso, mas, a cada fração de 5 (cinco) candidatos, a quinta vaga fi ca destinada 
a candidato negro aprovado, de acordo com a sua ordem de classifi cação na lista específi ca.

Por sua vez, o item 7.2. da norma editalícia afi rma, ipsis litteris:
(…) omissis

7.2. A nomeação dos candidatos aprovados será de acordo com a ordem de classifi cação 
geral no concurso, mas, a cada fração de 5 (cinco) candidatos, a quinta vaga fi ca destinada 
a candidato negro aprovado, de acordo com a sua ordem de classifi cação na lista específi ca.

Verifi ca-se, portanto, que o Edital baseou-se textualmente no Decreto Municipal, de modo 
que resta patente que o critério de nomeação a ser observado leva em consideração o número 
de candidatos de Ampla Concorrência e o de Afrodescendentes, de dizer, a cada cinco vagas 
disponibilizadas, 04 (quatro) deverão ser para Ampla Concorrência (AC) e 01 (uma) para 
Afrodescendente (AFRO).

Ocorre, entretanto, que o Ente Municipal procedeu a nomeação de 03 (três) candidatos 
Afrodescendentes e 06 (seis) da lista de Ampla Concorrência, em nítida afronta ao critério 
estabelecida no édito.

Com efeito, torna-se evidente o descumprimento do regramento estabelecido em edital, 
uma vez que diante da nomeação de 03 (três) candidatos Afrodescendentes, o correto seria o 
chamamento de 12 (doze) de Ampla Concorrência, o que inocorreu, como visto alhures, já que 
apenas 06 (seis) foram nomeados.

Destarte, constata-se o equívoco da autoridade coatora em não nomear o impetrante, 
visto que a cada 04 (quatro) vagas da Ampla Concorrência, 01 (uma) seria Afrodescendente.

Por outro lado, o impetrado alega que “A convocação dos candidatos aprovados será de 
acordo com a ordem de classifi cação geral no concurso”, o que demonstra não mais remanescer 
o Decreto n.º 24.846/2014, pois este, em tese, teria sido substituído pelo Decreto Municipal 
n.º 26.833/2015, in verbis:

Art. 3º .Na apuração dos resultados dos concursos serão formuladas listas específi cas para identi-
fi cação da ordem de classifi cação dos candidatos cotistas entre si.
§ 1º. A convocação dos candidatos aprovados será de acordo com a ordem de classifi cação 
geral no concurso, devendo observar as normas complementares a serem editadas pela Secretaria 
Municipal de Gestão – SEMGE, para cumprimento do percentual estabelecido no art. 1º deste 
Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 26.833/2015)

Apesar de não afi rmar explicitamente, percebe-se que o impetrado tenta desconstituir a 
norma existente à época do concurso, Decreto Municipal n.º 24.846/2014, bem como a própria 
regra editalícia, indo de encontro a toda jurisprudência existente que afi rma categoricamente 
que o concurso faz “lei entre as partes”.

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser retifi cado, 
desde que ainda oportunamente, os candidatos tenham conhecimento da alteração e a possibi-
lidade de se amoldarem a ela, não depois como quer fazer valer o Ente Municipal.

Ademais, constata-se que o Decreto nº 26.833/2015 entrou em vigor em 04 de dezembro 
de 2015, enquanto o concurso, objeto da lide, ocorreu em 10 de junho de 2014. Dessa forma, 
não há como uma norma posterior prejudicar os interesses das partes depois de consolidado o 
concurso.

No que toca ao prazo de validade do concurso, restou provado que tinha validade de 2 
(dois) anos, com seu resultado fi nal homologado em 10/06/2015, tendo sido prorrogado por 
igual período, com termo fi nal em 10/06/2017.

Assim, fi ndo o prazo de validade do certame, convolou-se a expectativa de direito que 
possuía o impetrante, RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, em direito líquido e 
certo à nomeação e posse no cargo de Analista Fazendário na Área de Administração Tributária 
– do Município do Salvador.

É incontroverso que a aprovação do demandante deu-se dentro do número de vagas inicial-
mente previstas para o certame litigioso, não se desconhecendo, entretanto, que o entendimento 
jurisprudencial atual, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, 
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é no sentido de que, o candidato aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, 
como na espécie, não possui mera expectativa de direito a ser nomeado e empossado, mas sim, 
direito líquido e certo a nomeação e posse no cargo, “nas hipóteses de não convocação durante 
o prazo de validade do concurso” (AgRg no AREsp 454.906/RO, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014).

Mister acentuar que, em princípio, o candidato aprovado possui apenas mera expecta-
tiva de direito à nomeação, porquanto a Administração Pública não fi ca obrigada a nomear 
e empossar o aprovado no cargo público, uma vez que o provimento deste ato dar-se-á de 
acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, todavia, a ordem de clas-
sifi cação dos candidatos.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacifi cou-se no sentido de 
que a mera expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo no momento em que 
o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório do 
concurso e houver omissão da Administração Pública em efetuar sua nomeação e posse dentro 
do prazo de validade do certame. Nesse caso, o candidato aprovado tem direito subjetivo à 
nomeação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VA-
GAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Su-
premo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão 
geral, fi rmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público 
dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação. 2. O candi-
dato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no 
quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista 
classifi catória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no 
entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso 
público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Mo-
torista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ 
– RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 
16/06/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

Com efeito, a manutenção da postura da Administração Pública em deixar transcorrer 
o prazo de validade do concurso público sem, entretanto, proceder ao provimento dos cargos 
ofertados na norma editalícia por aqueles aprovados no certame, importa em lesão aos princípios 
da segurança jurídica, boa-fé administrativa, da razoabilidade e da lealdade, os quais cumpre 
ao Poder Público observar e proteger. Não discrepa desse entendimento a lição doutrinária, 
ipsis litteris:

"Os princípios da objetividade e da efi cácia da atividade administrativa impedem que o aparato 
estatal seja movimentado a propósito de caprichos ou em termos irracionais. Se o Estado promove 
um concurso público (inclusive efetuando despesas com sua realização), impondo sacrifícios aos 
particulares e deles exigindo disponibilidade para assunção imediata, não se pode admitir o exer-
cício discricionário da competência para nomear. Se promoveu concurso público e homologou 
o resultado, o Estado apenas pode deixar de promover a contratação mediante motivação satis-
fatória. Essa motivação não pode restringir-se à invocação da titularidade de uma competência 
discricionária." (in MARÇAL JUSTEM FILHO. Curso de Direito Administrativo. 8ª ed. rev. 
ampl. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012, pág. 871).

Na hipótese, como já salientado, o impetrante logrou aprovação no concurso público para 
o provimento do cargo de Analista Fazendário na Área de Administração Tributária do quadro 
de pessoal do Município do Salvador, obtendo a 12ª posição na lista classifi catória, em um 
total de 90 (noventa) vagas oferecidas pela norma editalícia, dos quais 29 (vinte e nove) foram 
reservadas para Ampla Concorrência (AC), 02 (duas) para Pessoas com Defi ciência (PCD) e 

13 (treze) para Afrodescendentes (AFRO), fato que confere ao candidato direito subjetivo à 
nomeação e posse dentro do período de validade do certame.

Dessume dos autos, entretanto, que o concurso público expirou em 10.06.2017, sem 
que a Autoridade coatora procedesse às nomeações de todos os candidatos aprovados dentro 
do número de vagas veiculadas no edital, sendo, pois, inequívoca a violação de direitos do 
impetrante.

Assim, na espécie, tenho que a Administração Pública incorreu em omissão, na medida em 
que não procedeu à nomeação e posse do candidato impetrante, aprovado dentro do número 
de vagas, para prover o cargo de Analista Fazendário na Área de Administração Tributária do 
Município do Salvador.

Nessas condições, o VOTO é no sentido de REJEITAR as preliminares de nulidade pro-
cessual, por ausência de citação dos demais candidatos, de ilegitimidade passiva do Prefeito do 
Município, bem como a competência do Tribunal de Justiça, bem como afastar a tese de deca-
dência; ACOLHER a prefacial de ausência interesse processual das impetrantes CAROLINE 
MIE SAWADA e FERNANDA MENDES THOMÉ, extinguindo ação sem resolução de mérito, 
em relação às peticionantes, nos termos do artigo 485, VI, do novel Código de Processo Civil, 
e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar à autoridade coatora 
que adote as medidas hábeis à convocação imediata do Impetrante, RAFAEL ALEXANDRE 
FERREIRA DE SOUZA, para realização das etapas posteriores previstas no certame, acaso exis-
tentes, e, ao fi nal, promovendo a respectiva nomeação e posse no cargo de Analista Fazendário 
na Área de Administração Tributária – SEMGE/01/2014 – Prefeitura Municipal do Salvador, 
após regular aprovação nas etapas precedentes do concurso.

TJBA – Mandado de Segurança nº 0012926-42.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator (a): Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, julgado em 13/07/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA-
TIVO. EDITAL SEC/SUDEPE nº 001/2015. PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO. PROFESSOR DE HISTÓRIA. IMPETRANTE APROVADA 
EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DISPONÍVEL NO MU-
NICÍPIO DE SÃO FÉLIX. PORTARIA Nº 4.882/2016, DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DA VAGA DE 
PROFESSOR DE HISTÓRIA EM SÃO FÉLIX. RECLASSIFICAÇÃO DA 
IMPETRANTE PARA POSIÇÃO DE Nº 221 NA LISTAGEM GERAL DE 
CANDIDATOS PARA A OCUPAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES 
EM OUTRAS LOCALIDADES. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTI-
VADO E REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL DO PROCESSO SELETIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MO-
RALIDADE ADMINISTRATIVA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIO-
LAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE SER 
CONTRATADA NO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO DE SELE-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR TODOS OS EFEITOS DA POR-
TARIA Nº 4.882/2016, UMA VEZ QUE O ATO NORMATIVO É VÁLIDO 
EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS EXCEDENTES, NA FORMA DO CA-
PÍTULO 02, ITEM 2.8, DO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE 
CONCEDIDA.
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1 – A Impetrante foi aprovada na 1ª colocação no Processo Seletivo Simplifi cado 
para contratação temporária de pessoal, na função de Professor de História, Núcleo 
Regional de Educação Santo Antônio de Jesus (NRE-21), município de São Félix 
(Edital SEC/SUDEPE nº 001/2015). Contudo, a vaga de Professor de História 
existente para São Félix foi extinta após a homologação do resultado fi nal da se-
leção, por força da Portaria nº 4.882/2016, que reclassifi cou a Impetrante para a 
posição nº 221, considerando a nota fi nal de todos os candidatos remanescentes na 
Disciplina escolhida.
2 – De ressaltar que aquele que enfrenta processo seletivo, mesmo que pelo regime 
especial de Direito Administrativo, dedica seu tempo para o estudo, investindo 
em livros, cursos e treinamentos, com o objetivo de auferir a formação intelectual 
exigida e, no caso da Impetrante, que foi aprovada em primeiro lugar para a vaga 
existente no município escolhido, cria a expectativa de contratação pela Adminis-
tração Pública em razão do êxito obtido na seleção.
3 – A extinção da vaga para Professor de História em São Félix, bem como a re-
classifi cação da Impetrante para a posição nº 221, inviabilizando sua contratação, 
ofendeu os princípios da moralidade administrativa e da vinculação ao Edital, que 
devem nortear todos os atos da Administração Pública em qualquer seleção de 
pessoal.
4 – Outrossim, o ato administrativo ora impugnado não foi motivado, uma vez 
que a Administração se absteve de apresentar os fundamentos pautados no interesse 
público que embasam a extinção da vaga e a reclassifi cação da Impetrante.
5 – Ainda, o ato ocorreu após a homologação do resultado fi nal do certame, ferindo 
o direito já consumado pelo candidato de ser contratado no prazo de validade do 
processo seletivo.
6 – Contudo, impossível se torna a anulação de todos os efeitos da Portaria nº 
4.882/2016, da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, haja vista que o refe-
rido ato normativo é válido em relação àqueles candidatos que se enquadram na 
hipótese do item 2.8, do capítulo 2, do Edital de Abertura do Processo Seletivo 
(Edital SEC/SUDEPE nº 001/2015).
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0012926-
42.2016.8.05.0000, de Salvador, em que é Impetrante ANA LUZIA DE OLIVEIRA MOREIRA 
GUIMARÃES e Impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade 
de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA E TAMBÉM A ANTECIPA-
ÇÃO DE TUTELA, para determinar à Autoridade Coatora que restitua a vaga imotivadamente 
extinta por ocasião da Portaria nº 4.882/2016, de Professor de História para o Município de 
São Félix (NRE-21), bem como que proceda a contratação da Impetrante, no prazo de validade 
do processo seletivo, para o referido cargo, pelas razões a seguir aduzidas.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA LUZIA DE 
OLIVEIRA MOREIRA GUIMARÃES, contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO 
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Aduz a Impetrante que foi aprovada na primeira colocação no Processo Seletivo Simplifi cado 
para contratação temporária de pessoal, na função de Professor de História, Núcleo Regional de 
Educação Santo Antônio de Jesus (NRE-21), município de São Félix (Edital SEC/SUDEPE nº 
001/2015), conforme resultado fi nal homologado e publicado no DOE de 27.08.2015, retifi cado 
no DOE de 01.09.2015 (Portaria SEC-BA nº 6.333/2015).

Afi rma que, em 14.05.2016, a Autoridade Coatora, através da Portaria nº 4.882/2016, extinguiu 
a vaga para a qual concorrera, reclassifi cando-a como candidata excedente na posição de nº 221, por 
disciplina e ordem decrescente de nota fi nal.

Alega, além disso, que a Autoridade Impetrada publicou edital em 21.06.2016 convocando os 
candidatos a fazerem a opção pelos municípios de suas preferências, sob pena de serem desclassifi -
cados – o que já havia sido feita no ato na inscrição do processo seletivo.

Ainda, que a extinção da vaga para Professor de História no município de São Félix violou seu 
direito líquido e certo de ser nomeada, desatendendo aos princípios que regem os concursos públicos.

Em razão disto, pede o deferimento da tutela provisória “inaudita altera pars” e, no mérito, a 
sua confi rmação, concedendo a segurança para: a) anular a Portaria nº 4.882, de 14.05.2016, e o 
Edital nº 21.06.2016 (DOE Edição nº 21.958) e seus respectivos efeitos; b) restituir a vaga para a 
função de Professor de História do município de São Félix, determinando sua nomeação no cargo; 
c) restabelecer o modo de convocação dos habilitados, classifi cados pela Função – Núcleo Regional 
de Educação – Localidade, obedecida a ordem de classifi cação por nota fi nal decrescente, nos termos 
exclusivos da Portaria de Homologação Final do certame nº 6.333/2015.

Regularmente distribuídos, vieram os autos à minha relatoria.
No despacho de fl . 67, me reservei quanto ao pedido liminar, determinei a notifi cação da 

Autoridade Coatora para que prestasse as informações que entendesse pertinentes, a cientifi cação 
do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingressasse no 
feito e a remessa ao Ministério Público.

O Secretário de Educação do Estado da Bahia manifestou-se às fl s. 72-74, arguindo que inexiste 
direito líquido e certo de que a Impetrante seja contratada na função temporária de Professor de 
História no município de São Félix, “tendo em vista o desaparecimento, superveniente ao processo 
seletivo simplifi cado, do excepcional interesse público que justifi caria a contratação”.

O Estado da Bahia interveio no feito às fl s. 75-80, aduzindo que a contratação pelo Regime 
Especial de Direito Administrativo – REDA é regada por acentuada discricionariedade, como forma 
de prestigiar a supremacia do interesse público.

Sustentou que a vaga outrora existente no município de São Félix decorria de uma necessidade 
excepcional, que posteriormente deixou de existir, tornando-se não apenas factível, mas producente, 
inclusive do ponto de vista da economicidade, que esta vaga fosse remanejada para outra localidade.

Ao fi nal, requereu a denegação da segurança, face à inexistência de direito subjetivo a merecer 
tutela jurisdicional.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fl s. 83-87, posicionando-se pela concessão 
da segurança, pois “não poderia a Administração, simples e abruptamente, alterar as regras do edi-
tal, fi ndo processo seletivo, sob a alegação de extinção de algumas vagas, desrespeitando as regras 
anteriormente estabelecidas e prejudicando os concorrentes aprovados”.

Com Relatório, retornem à Secretaria da Seção Cível de Direito Público para inclusão em 
pauta de julgamento.

VOTO

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa à proteção de direito com-
provado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista 
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disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de 
plano a sua incontestabilidade.

A Doutrina conceitua o “direito líquido e certo” a ser protegido pela Ação Mandamental, sendo 
oportuna a este respeito a lição de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser am-
parável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos 
e condições de sua aplicação ao impetrante: …". (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 
25 ed. São Paulo : Malheiros, 2003)

Na hipótese dos autos, observa-se que a Impetrante foi aprovada na 1ª colocação no Processo 
Seletivo Simplifi cado para contratação temporária de pessoal, na função de Professor de História, 
Núcleo Regional de Educação Santo Antônio de Jesus (NRE-21), município de São Félix (Edital 
SEC/SUDEPE nº 001/2015).

Ocorre que a vaga de Professor de História existente para o município de São Félix foi extinta 
após a homologação do resultado fi nal da seleção, por força da Portaria nº 4.882/2016, que reclas-
sifi cou a Impetrante para a posição nº 221, considerando a nota fi nal de todos os candidatos rema-
nescentes na Disciplina escolhida.

Neste ínterim, vale transcrever a Portaria nº 4.882/2016 da Secretaria da Educação do Estado 
da Bahia:

"O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o disposto no 
capítulo 2, Item 2.8 do Edital de abertura de Inscrições Processo Seletivo Simplifi cado SEC/SUDEPE 
nº 001/2015, publicado no DOE de 4/5/2015, e Parecer GAB-RGM – 019/2016, da Procuradoria 
Geral do Estado,
Resolve:
1. Tornar pública a classifi cação geral do Processo Seletivo Simplifi cado para as Funções Temporárias 
constantes no referido Edital, excluídos os candidatos já convocados pela classifi cação Função/Disci-
plina/Município da Educação Básica e Território/Eixo/Subeixo da Educação profi ssional.
1.1. Na presente classifi cação os candidatos estão relacionados da seguinte forma:
- Educação Básica: por Disciplina e ordem decrescente de nota fi nal;
- Educação Profi ssional: por Eixo/Subeixo e ordem decrescente de nota fi nal.
2. Tornar público o quadro de vagas remanescente para a função temporária de Professor após convo-
cações já efetuadas de acordo com o capítulo 18, Item 18.1, do Edital, ordenado por:
- NRE/MUNICÍPIO/DISCIPLINA – da Educação Básica (Anexo I)
- TERRITÓRIO DE IDENTIDADE/EIXO/SUBEIXO – da Educação Profi ssional (Anexo II)"

Para fi ns de esclarecimento, o Item 2.8, do capítulo 2, do Edital SEC/SUDEPE nº 001/2015, 
mencionado na referida Portaria:

Item 2.8: "Caso o número de vagas de um Núcleo Regional de Educação, Setor e/ou município não 
seja preenchido pelos candidatos classifi cados, a Secretaria de Educação poderá disponibilizar o pre-
enchimento dessas vagas para candidatos excedentes e classifi cados, de outro Núcleo Regional de 
Educação município e/ou Setor de acordo com a necessidade administrativa da Secretaria da Educação 
do Estado da Bahia, respeitando a pontuação da classifi cação geral do(a) candidato(a).

No quadro de vagas do Edital SEC/SUDEPE nº 001/2015 do processo seletivo, consta 1 (uma) 
vaga para Professor de História no município de São Félix (fl . 49), que deveria ser preenchida pela 
Impetrante, posto que aprovada em 1º lugar no processo seletivo, conforme extrai da divulgação do 
resultado fi nal, à fl . 57.

Entretanto, na Portaria nº 4.882/2016, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia – que 
deveria realizar uma listagem dos candidatos excedentes e classifi cados, conforme disciplina o Item 
2.8, capítulo 2, do Edital SEC/SUDEPE nº 001/2015, para ocuparem as vagas não preenchidas 

– verifi ca-se a ausência da vaga no município de São Félix (fl . 35) e a Impetrante reclassifi cada na 
posição de nº 221 (fl . 31).

Importa destacar que, conforme informações prestadas pela própria Autoridade Coatora, a 
posição da Impetrante na reclassifi cação geral não permitiu a sua contratação, porquanto a quantidade 
de vagas remanescentes em outros Municípios não alcançou a sua colocação.

De ressaltar que aquele que enfrenta processo seletivo, mesmo que pelo regime especial de 
Direito Administrativo, dedica seu tempo para o estudo, investindo em livros, cursos e treinamentos, 
com o objetivo de auferir a formação intelectual exigida e, no caso da Impetrante, que foi aprovada 
em primeiro lugar para a vaga existente no município de São Félix, cria a expectativa de contratação 
pela Administração Pública em razão do êxito obtido na seleção.

A extinção da vaga para Professor de História em São Félix, bem como a reclassifi cação da 
Impetrante para a posição nº 221, inviabilizando sua contratação, ofendeu os princípios da mora-
lidade administrativa e da vinculação ao Edital, que devem nortear todos os atos da Administração 
Pública em qualquer seleção de pessoal.

Outrossim, o ato administrativo ora impugnado não foi motivado, uma vez que a Administração 
se absteve de apresentar os fundamentos pautados no interesse público que embasam a extinção da 
vaga e a reclassifi cação da Impetrante.

Ainda, o ato ocorreu após a homologação do resultado fi nal do certame, ferindo o direito já 
consumado pelo candidato de ser contratado no prazo de validade do processo seletivo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FALTA SUPERVENIENTE DE CA-
PACIDADE POSTULATÓRIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – APELO NÃO 
CONHECIDO – REEXAME NECESSÁRIO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
ALTERAÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO – DIREITO LÍ-
QUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA INTEGRADA.
[...]
É defeso à Administração Pública alterar a ordem de classifi cação em processo seletivo após a 
homologação do resultado fi nal do certame.
Constatada a preterição, tem a Impetrante direito líquido e certo à nomeação, a teor do que dispõe a 
Súmula nº 15, do STF.
Apelo não conhecido. Sentença integrada em reexame necessário. (Classe: Apelação,Número do Pro-
cesso: 0000130-26.2012.8.05.0043, Relator(a): Marta Moreira Santana, Terceira Câmara Cível, Pu-
blicado em: 05/02/2014)
MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR. REDA. APROVAÇÃO 
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO 
À CONVOCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
É líquido e certo o direito à convocação do candidato aprovado dentro do número de vagas 
anunciadas no edital de seleção pública simplifi cada, no prazo de validade do certame. Segu-
rança parcialmente concedida.
(Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0006014-29.2016.8.05.0000, Relator(a): Rosi-
ta Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 10/02/2017 )

Assim, indiscutível a ilegalidade do ato Administrativo que importou em violação ao direito 
líquido e certo da Impetrante.

Contudo, impossível se torna a anulação de todos os efeitos da Portaria nº 4.882/2016, da 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia, haja vista que o referido ato normativo é válido em relação 
àqueles candidatos que se enquadram na hipótese do item 2.8, do capitulo 2, do Edital de Abertura 
do Processo Seletivo (Edital SEC/SUDEPE nº 001/2015), anteriormente transcrito.

Diante do exposto, voto no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA 
E TAMBÉM A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar à Autoridade Coatora que 
restitua a vaga imotivadamente extinta por ocasião da Portaria nº 4.882/2016, de Professor 
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de História para o Município de São Félix (NRE-21), bem como que proceda a contratação da 
Impetrante, no prazo de validade do processo seletivo, para o referido cargo.

Por fi m, tendo em vista a isenção Estatal, e tratando-se de Mandado de Segurança, a teor das 
Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25, da Lei 12.016/09, deixo de condenar o Impetrado em 
custas processuais e honorários advocatícios.

TJBA – Mandado de Segurança nº 0006484-26.2017.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relator 
(a): Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, julgado em 28/08/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRA-
JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM CARGO PÚBLICO. INTELI-
GÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N. 8.935/94. PRECEDENTES DOS TRI-
BUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
SEGURANÇA DENEGADA.
– O fundamento principal da proibição constitucional prevista no art. 37, XVI, 
é impedir que o acúmulo de funções públicas permita que o servidor não execute 
qualquer delas com a necessária efi ciência.
– A Lei Federal nº 8.935/1994, que regulamentou o artigo 236 da CF., em seu ar-
tigo 25, vedou expressamente a acumulação do exercício de atividade notarial e de 
registro com qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão, 
sendo a vedação absoluta. Logo, ainda que o servidor esteja licenciado, ou seja, sem 
exercer efetivamente o cargo público, não é possível a cumulação, pois a norma não 
limita a proibição apenas àqueles que estejam no efetivo desempenho das atribui-
ções do seu cargo público de origem.
– Apesar da licença do servidor lhe afastar do exercício das suas funções, não lhe 
retira a condição de servidor efetivo, podendo retornar, a qualquer momento, às 
suas atividades, seja por vontade própria, seja pelo interesse da Administração Pú-
blica, situação esta que colocaria o serviço público extrajudicial em condição de 
extrema vulnerabilidade e insegurança, podendo sofrer solução de continuidade, 
ocasionando, por conseguinte, prejuízos ao interesse público e à coletividade aten-
dida pela serventia.
– O ato administrativo impugnado pelo impetrante, consubstanciado no Edital 
conjunto CGJ/CCI nº 100, está em perfeita consonância com a legislação atinente 
à matéria ao exigir a desincompatibilização do cargo público como requisito de 
efi cácia para o exercício na serventia extrajudicial.
– Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0006484-
26.2017.8.05.0000, de Salvador, sendo Impetrante RODRIGO SANTOS MEIRA e Impetrados 
DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, 
DESEMBARGADORA CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO 
DA BAHIA E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA 
DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO 
DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora.

RELATÓRIO
RODRIGO SANTOS MEIRA, qualifi cado nos autos, impetrou o presente mandado de segu-

rança preventivo, com pedido liminar, contra o DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, a DESEMBARGADORA CORREGEDORA DAS 
COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA e o PRESIDENTE DA COMIS-
SÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DA BAHIA, visando entrar 
em exercício na serventia do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 
Anagé-BA, para a qual já foi investido em face da aprovação em concurso público e deverá entrar 
em exercício até o dia 10.04.2017.

Analisando pormenorizadamente a situação e os autos, após o recebimento das convincentes e 
contundentes informações das autoridades impetradas, bem como do esclarecedor parecer da Ilustre 
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, retifi co o meu entendimento acerca da matéria para reconhecer 
a ausência de plausibilidade na pretensão almejada pelo impetrante.

A acumulação de cargos públicos foi vedada pelo Constituinte de 1988 no artigo 37, inciso 
XVI que dispõe:

“É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horá-
rios, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI”.

O fundamento principal da proibição constitucional é impedir que o acúmulo de funções 
públicas permita que o servidor não execute qualquer delas com a necessária efi ciência (princípio 
da efi ciência). Apenas em situações excepcionais, em que não se confi gura prejuízo para o serviço 
público, a Constituição da República de 1988 admite a acumulação. Afi nal, o ocupante de cargo, 
emprego ou função pública deve se dedicar com afi nco ao seu labor, vez que é da essência de suas 
funções atender aos interesses e necessidades da sociedade.

No caso dos autos, o impetrante, analista de comércio exterior, servidor público federal, teve 
deferida medida antecipatória da tutela recursal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, con-
cedendo-lhe licença, sem vencimentos, do seu cargo para tratar de assuntos particulares, e pretende 
entrar em exercício na serventia extrajudicial escolhida, sem, contudo, precisar optar entre esta e o 
cargo efetivo ocupado, no período de vigência da licença sem remuneração.

Portanto, a presente situação examinada não se resolve com a simples aplicação do referido 
dispositivo constitucional, tendo em vista que ela compreende a acumulação de um cargo público 
e a titularidade de uma serventia extrajudicial, que embora constitua um serviço público é exercido 
em caráter privado por meio de delegação.

Desse modo, incidem à hipótese em exame o artigo 236, § 1º, da Constituição Federal, bem 
como o artigo 25 da Lei nº 8.935/1994. A interpretação que se faça dos referidos dispositivos é que 
determinará a solução para o caso concreto.

Nesse norte, realça-se o artigo 236 da Constituição Federal, que ao tratar dos serviços notariais 
e de registro dispôs:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos ofi ciais de 
registro e de seus prepostos, e defi nirá a fi scalização de seus atos pelo Poder Judiciário”

Bem assim, a Lei Federal nº 8.935/1994, que regulamentou o artigo 236 da CF., em seu artigo 
25, vedou expressamente a acumulação do exercício de atividade notarial e de registro com qualquer 
cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão, verbis:
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“Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da inter-
mediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão.”

Procedendo a uma análise profunda e criteriosa deste dispositivo, observa-se que ele veda o 
exercício da atividade notarial e de registro com o de qualquer cargo, emprego ou função pública, 
não fazendo restrição, em relação a estes últimos, de estar o ocupante em efetivo exercício ou não. 
Logo, ainda que o servidor esteja licenciado, ou seja, sem exercer efetivamente o cargo público, não 
é possível a cumulação, pois a norma não limita a proibição apenas àqueles que estejam no efetivo 
desempenho das atribuições do seu cargo público de origem. Como se pode concluir a vedação é 
absoluta.

Por outro lado, apesar da licença do servidor lhe afastar do exercício das suas funções, não lhe 
retira a condição de servidor efetivo, podendo retornar, a qualquer momento, às suas atividades, 
seja por vontade própria, seja pelo interesse da Administração Pública, situação esta que colocaria 
o serviço público extrajudicial em condição de extrema vulnerabilidade e insegurança, podendo 
sofrer solução de continuidade, ocasionando, por conseguinte, prejuízos ao interesse público e à 
coletividade atendida pela serventia.

Portanto, deve-se considerar que o ato administrativo impugnado pelo impetrante, consubstan-
ciado no Edital conjunto CGJ/CCI nº 100, está em perfeita consonância com a legislação atinente à 
matéria ao exigir a desincompatibilização do cargo público como requisito de efi cácia para o exercício 
na serventia extrajudicial. Vejamos:

“Art. 9º. Para que seja concedido o ato de outorga, o candidato deverá apresentar os documentos descritos 
no art. 2º deste Edital, em envelope devidamente identifi cado com seu nome.

§ 1º A declaração de compatibilidade deverá ser apresentada conforme modelo que segue em anexo.

§ 2º A declaração de compatibilidade diz respeito ao não exercício das atividades de advocacia, de in-
termediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão.

§ 3º O candidato deverá obter a defi nitiva desincompatibilização até entrar em exercício (30 dias depois 
da investidura), momento em que deverá apresentar ao Juiz Corregedor Permanente da serventia escolhi-
da e à Corregedoria respectiva o ato comprobatório de seu desligamento com a atividade incompatível”.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar no Mandado 
de Segurança n. 31.347/DF, publicada em 31.08.2012, ainda em vigor, entendeu que :

“a alusão ao afastamento das atividades pertinentes ao cargo ocupado em serventia judicial 
não descaracteriza a acumulação indevida, por se tratar de situação precária e efêmera. Em 
resumo, se acolhido esse argumento, esta Suprema Corte estaria a chancelar direito equiva-
lente à “reserva de cargo público”, em detrimento da coletividade”.

O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência no mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA DA DELEGAÇÃO. INCOMPATIBILIDA-
DE COM CARGO PÚBLICO FEDERAL. ART. 25 DA LEI 8.935/94. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO DISCIPLINAR.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por O'Neill Guedes 
Alcoforado de Carvalho contra ato praticado pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, que determinou ao impetrante que exercesse o direito de optar por um dos cargos que 
atualmente ocupa na estrutura do Judiciário, quais sejam, 1º Tabelião Público Ofi cial de Registro de 
Imóveis e Analista Judiciário, ambos na Comarca de Belém – PB.

(...)

5. O art. 236 da Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças no sistema então vigente para as ser-
ventias extrajudiciais, tendo sido regulamentado pela Lei 8.935/1994, que prevê em seu art. 25 que "o 
exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de 
seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão".

6. Com a superveniência da Constituição Federal de 1988 e sua posterior regulamentação pela Lei 
8.935/1994, passou a ser expressamente vedada a acumulação de serviços notariais e de registros públicos, 
revogando-se, enfi m, toda norma estadual autorizativa de acumulação defi nitiva e fora da hipótese do 
parágrafo único do seu art. 26. Precedentes: RMS 38.867/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Se-
gunda Turma, DJe 25.10.2012; RMS 12.028/MT, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 
DJ 20.10.2003, p. 298.

(...)

10. Não socorre o recorrente o argumento de que afastamento temporário da serventia extrajudicial 
eliminaria a simultaneidade das atividades, já que a incompatibilidade entre elas decorre dos termos da 
Constituição de 1988, que desautorizou a acumulação de serviços judiciais e extrajudiciais.

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Mandado de Segurança 
31.347/DF, indeferiu a medida liminar em caso semelhante, tendo consignado: "A acumulação é ex-
cepcional, suas hipóteses devem ser expressas. Inexistente autorização ostensiva no texto constitucional 
pretérito ou no texto constitucional atual, não há expectativa legítima a essa situação anômala. Quanto 
à opção tácita pela permanência no cargo ocupado em serventia judicial (...) a alegada irretroatividade 
da lei local parece irrelevante. Independentemente da existência dessa norma, a acumulação deveria ser 
corrigida, por força própria e isolada da Constituição de 1988 (...). Por fi m, a alusão ao afastamento das 
atividades pertinentes ao cargo ocupado em serventia judicial não descaracteriza a acumulação indevida, 
por se tratar de situação precária e efêmera. Em resumo, se acolhido esse argumento, esta Suprema Corte 
estaria a chancelar direito equivalente à 'reserva de cargo público', em detrimento da coletividade".

(...)

13. Recurso Ordinário não provido.”

(STJ, RMS 50.731/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/10/2016, DJe 28/10/2016.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. CORREGEDO-
RIA. PERDA DA DELEGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM CARGO PÚBLICO FEDERAL. 
ART. 25 DA LEI N. 8.935/94. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VÍCIOS FOR-
MAIS INEXISTENTES. VIOLAÇÕES SUBSTANTIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILI-
DADE DE OUTORGAR DIREITO DE OPÇÃO. ART. 172 DA LEI N. 8.112/90.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em mandamus im-
petrado, com o objetivo de anular processo administrativo disciplinar que culminou com a atribuição da 
penalidade de perda da delegação, nos termos do art. 35 da Lei n. 8.935/94, combinado com o art. 13, 
XV, da Lei Complementar Estadual n. 221/2010.

2. Os autos informam ser o impetrante delegatário de cartório extrajudicial no Estado do Acre, ao mes-
mo tempo em que ocupava cargo público federal no Estado de Goiás. Após ciência do fato por ofício da 
autoridade federal, o Tribunal iniciou procedimento administrativo para averiguação e, eventualmente, 
punição.

3. O processo administrativo disciplinar não incorreu em quaisquer vícios formais, tendo sido instaurado 
de forma clara, por autoridade competente que facultou o contraditório e a ampla defesa, bem como que 
determinou o correto afastamento cautelar, com base no art. 35, § 1º da Lei n. 8.935/94 e remeteu o feito 
instruído para deliberação pelo Tribunal Pleno Administrativo, competente nos termos da Lei Comple-
mentar Estadual n. 221/2010.

4. O art. 25 da Lei n. 8.935/94 é claro ao indicar que a atividade dos notários e registradores 
não é acumulável com "qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão"; 
no caso concreto, a ocorrência de férias ou, ainda, de licença-prêmio não afasta a incidência 
da vedação. Recurso ordinário improvido.”

(STJ, RMS 38.867/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/10/2012, DJe 25/10/2012).

Ante o exposto e, em concordância com o parecer ministerial, o voto é no sentido de DENE-
GAR A SEGURANÇA PLEITEADA, em face da ausência de direito líquido e certo a amparar a 
pretensão do Impetrante.

Sem honorários, por força das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior 
Tribunal de Justiça.
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TJBA – Apelação Cível nº 0001690-24.2008.8.05.0146, Primeira Câmara Cível, Relator 
(a): Des. Augusto de Lima Bispo, julgado em 07/05/2018

APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE IN-
TERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACU-
MULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
OPÇÃO PELA SERVIDORA. ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO. NATU-
REZA DOS CARGOS PÚBLICOS. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES 
PREVISTAS NO ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
RECURSO PROVIDO.
O litisconsórcio passivo necessário ocorre, somente, nas hipóteses de disposição legal, ou 
pela própria natureza jurídica da relação de direito material, da qual participam os 
sujeitos que obrigatoriamente deverão litigar em conjunto.
Outrossim, trata-se de ilegalidade que não pode se consolidar pelo decurso do tempo, 
tampouco podendo se admitir, como pretendido pela Impetrante, que a aposentadoria 
em um dos cargos desnature tal vício, mormente porque esta enseja efeitos jurídicos.
Constatada a ilegalidade da acumulação de cargos, faz imperativa, à luz do art. 133 
da Lei nº 8.112/90, a observância do direito de opção pela servidora, no prazo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001690-24.2008.805.0146, 
em que é apelante o Estado da Bahia e apelada Nilma Léa Mello Muniz.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em, CONHECER o recurso, para REJEITAR AS 
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto 
do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por Nilma Léa Mello Muniz., contra o Estado da Bahia, 
cuja pretensão consiste na anulação do ato de cassação de aposentadoria do cargo de Professora, pra-
ticado pelo Estado da Bahia, por cumulação indevida de cargos, sob o fundamento que a cumulação 
seria legal e que a autora teria direito adquirido à percepção do aludido benefício previdenciário, 
não sendo possível a cassação.

Adoto o relatório da sentença, de fl s. 332/339, integrada pela decisão às fl s. 352/354, que 
julgou procedente a ação para anular o ato administrativo de cassação de aposentadoria do cargo de 
professora do Estado da Bahia, restabelecendo os proventos a partir de outubro de 2006, além de 
deferir a antecipação de tutela.

Por fi m, condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 
15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

O Estado da Bahia, inconformado, interpôs recurso de apelação, às fl s. 358/372, alegando, em 
sede preliminar, a existência de litisconsórcio passivo necessário, por haver interesse da União, e 
a consequente incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

No mérito, aduz a impossibilidade do Judiciário conhecer o mérito do ato administrativo e a 
inexistência de direito adquirido à acumulação ilegal de cargos.

Alegou, ainda, a excessividade dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo a quo.
Ao fi nal, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente 

ação, mantendo o ato de cassação da aposentadoria do cargo de Professora.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, às fl s. 378/386, verso, nas quais impugnou as 
razões do apelo e pleiteou a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apontou a ausência de interesse que reclamasse 
sua atuação.

Os autos foram encaminhados a esta Instância Superior, sendo distribuídos para a Primeira 
Câmara Cível, cabendo-me, por sorteio, a relatoria do feito.

Em cumprimento ao art. 931 do NCPC, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao 
tempo em que solícito dia para julgamento, salientando tratar-se de recurso passível de sus-
tentação oral, nos termos do art. 937 do NCPC.

VOTO

A presente apelação preenche os pressupostos recursais intrínsecos, quais sejam: cabimento, 
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

De igual maneira, o recurso possui os pressupostos extrínsecos: regularidade formal e tempes-
tividade, merecendo, portanto, ser conhecido.

Inicialmente, cabe enfrentar a as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incom-
petência da Justiça Estadual, levantadas pelo apelante.

Quanto à necessidade de formar-se o litisconsórcio necessário, duas hipóteses deverão ser 
observadas, sejam elas, quando disposto por lei, ou da própria natureza jurídica da relação de direito 
material, da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente deverão litigar em conjunto.

In casu, não se observa nenhuma das hipóteses.
Se por um lado não há disposição legal determinando a presença da União no pólo passivo da 

presente demanda, não se verifi ca, por outro, interesse jurídico ou econômico da União que imponha 
seu ingresso no litígio.

Ao contrário do que afi rma o Estado da Bahia, qualquer que seja a decisão proferida no presente 
processo, nenhuma repercussão haverá para o ente federal.

Com efeito, embora tenha sido instaurado, no âmbito do Ministério do Trabalho, Processo 
Administrativo Disciplinar para aferir a acumulação indevida de cargos públicos (Professora e Técnica 
em assuntos educacionais) pela apelada, ao fi nal do aludido PAD, a servidora optou pela manuten-
ção do cargo federal, solicitando ao Estado da Bahia, o cancelamento do pagamento dos proventos 
relativos a aposentadoria do cargo de Professora que exercia na Secretaria de Educação do Estado.

Logo, vê-se que a manutenção ou revogação do ato que cassou a aposentadoria da apelada, 
não repercutirá na esfera jurídica da União, não havendo que se falar em relação de direito material 
indivisível a justifi car a formação do litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, tendo a apelada exercido a opção voluntária pelo cargo federal, o PAD instaurado 
no âmbito da administração pública federal, perdeu seu objeto, de modo que nenhuma penalidade 
foi imposta a servidora, logo não há que se falar em anulação de ato da administração pública federal.

Por outro lado, a anulação do cancelamento da aposentadoria da apelada não terá repercussão 
fi nanceira sobre a União Federal, mas apenas sobre a Fazenda Pública Estadual.

Inexistindo, portanto, interesse da União na presente demanda, consequentemente, não se pode 
cogitar de deslocamento de competência para a Justiça Federal, como requer o apelante.

Portanto, REJEITAM-SE as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompe-
tência da Justiça Estadual.

No mérito, insta esclarecer que o Juízo a quo julgou procedente a ação, por reconhecer a exis-
tência de direito adquirido em favor da autora, ora apelada, à percepção dos proventos de aposenta-
doria do cargo de professor do Estado da Bahia, contudo, tal entendimento mostra-se equivocado.
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De fato, não há nenhum impedimento para que a Administração Pública apure os fatos acima 
imputados, vez que prevalece entendimento no STJ e no STF de que é possível a aplicação da pena 
de perda da aposentadoria, desde que haja expressa previsão legal e que o ilícito administrativo tenha 
sido cometido pelo servidor ainda na atividade.

Senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO DISCIPLINAR – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA 
– LEI Nº 8.112/90 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE 
A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RE-
CORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ( RMS n. 32.624 AgR , Rel. Min. Celso de Mello 
, 2ª T., DJe 20/6/2014) [...] Servidor público: legitimidade da pena de cassação de aposentadoria, por ilícito 
administrativo cometido pelo servidor ainda na atividade, conforme reiterada jurisprudência do Supremo 
Tribunal. ( AI n. 504.188 ED/RS , 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ 11/11/2005) [...] O fato do 
servidor público ter atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de 
processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. [...] 
Não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, o Tribunal tem confi rmado 
a aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria. ( MS n. 23.219 AgR/RS , Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Eros Grau , DJ 19/8/2005) [...] Cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar 
punível com demissão (L. 8.112/90, art. 134): constitucionalidade, sendo irrelevante que não a preveja a 
Constituição e improcedente a alegação de ofensa do ato jurídico perfeito. ( MS n. 23.299/SP , Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 12/4/2002) (destaque nosso)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APO-
SENTADORIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E 
PENAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A despeito das teses que se tem levantado acerca da inconstitucio-
nalidade da aplicação da pena de cassação de aposentadoria de servidor público em processo administrativo 
disciplinar, seja em razão do caráter contributivo dos benefícios previdenciários, seja à luz dos princípios do 
direito adquirido e do ato jurídico perfeito, prevalece nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal o enten-
dimento de que é possível a aplicação da referida pena, desde que haja expressa previsão legal e que o ilícito 
administrativo tenha sido cometido pelo servidor ainda na atividade. 2. A sentença proferida no âmbito 
criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou 
a negativa de sua autoria. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido, com a revogação 
da liminar deferida nos autos da MC n. 13.883/RJ.(STJ – RMS: 27216 RJ 2008/0150711-9, Relator: 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 – SEXTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Logo, não se carateriza perda do objeto, já que a Lei Estadual nº 6.667/94, no seu art. 187, 
prevê expressamente a pena de cassação de aposentadoria e a Administração Pública tem cinco anos 
para rever o ato de aposentação.

No caso dos autos, instaurado o Processo Administrativo Disciplinar pelo Ministério do Traba-
lho, a apelada exerceu, voluntariamente, o direito de opção, pedindo o cancelamento do pagamento 
dos proventos relativos a aposentadoria do cargo de Professora que exercia na Secretaria de Educação 
do Estado, no que não se verifi ca qualquer ilegalidade.

Em verdade, entendendo a servidora pela licitude da acumulação, deveria responder ao PAD 
instaurado até o fi nal, podendo, se necessário, recorrer ao judiciário para requerer a anulação de 
eventual imposição de penalidade que acreditasse ser ilegal.

Todavia, a apelada optou por requerer voluntariamente o cancelamento do pagamento dos 
proventos relativos a aposentadoria do cargo de Professora que exercia na Secretaria de Educação do 
Estado, o que provocou a extinção do PAD instaurado pelo Ministério do Trabalho, sem a resolução 
do mérito, a manutenção do cargo federal pela servidora (fl s. 234/245).

Entendo que, ao exercer a opção, a apelada anuiu com a acusação de ilegalidade da acumulação 
de cargos, não cabendo mais recorrer ao judiciário para requerer a declaração de ilegalidade de um 
ato praticado por ela própria.

Quanto à possibilidade da acumulação dos cargos em que a servidora foi empossada, convém 
analisar a natureza destes, a fi m de verifi car sua consonância com as hipóteses constitucionais que 
admitem a cumulação, prevista no art. 37, XVI, da Carta Magna, nos seguintes termos:

Art. 37 (...)
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 científi co;  
c) a de dois cargos privativos de médico;  
d) a de dois cargos ou empregos privativos de profi ssionais de saúde, com profi ssões regulamentadas;

No caso dos autos, restou comprovado nos fólios que a apelada cumulava o cargo de Professora 
da Rede Estadual de Ensino com o cargo de Técnica em Assuntos Educacionais do Ministério do 
Trabalho.

Todavia, em que pese a presença do termo “técnico” na denominação do cargo exercido pela 
apelada no Ministério do Trabalho, os documentos de fl s. 111/112 (Orientação Consultiva nº 
017/97 – DENOR/SRH/MARE), demonstram que as atividades correspondentes ao aludido cargo 
são de natureza meramente burocráticas, não enquadrando-se no conceito de cargo técnico disposto 
no art. 3º, do Decreto nº 35.956/1954, in verbis:

Art. 3º Cargo técnico ou científi co é aqueles para cujo exercício seja indispensável e predomine a aplicação 
de conhecimento científi cos ou artísticos de nível superior de ensino.
Parágrafo único. Considera-se também como técnico ou científi co:
a) o cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classifi cado como técnico, de grau 
ou de nível superior de ensino; e
b) o cargo de direção privativo de membro de magistério, ou de ocupante de cargo técnico ou científi co.

Essa circunstância, de plano, já afasta a subsunção do caso da apelada em qualquer das hipóteses 
previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMU-
LAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. 
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 7 DO 
STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que 
requer conhecimento específi co na área de atuação do profi ssional, com habilitação específi ca de 
grau universitário ou profi ssionalizante de 2º grau.
2. É possível verifi car que o cargo ocupado pelo recorrido, “Agente Administrativo”, não exige 
nível superior ou curso específi co, não se enquadrando, portanto, na defi nição acima.
3. Se, no caso concreto, o servidor atua desempenhando atividades técnicas, diversas das pre-
vistas para o cargo que ocupa, tal fato não tem o condão de transformá-lo em “técnico” para 
aplicação da jurisprudência acima descrita.
4. Ademais, classifi car as atividades cotidianas realizadas pelo servidor demanda reexame da 
matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/
STJ.
5. Embargos de Declaração provido apenas para esclarecimentos.
(EDcl no REsp 1678686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julga-
do em 05/12/2017, DJe 01/02/2018)

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINIS-
TRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que 
requer conhecimento específi co na área de atuação do profi ssional, com habilitação específi ca de 
grau universitário ou profi ssionalizante de 2º grau.
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2. É possível verifi car que o cargo ocupado pelo recorrido, “Agente Administrativo”, não exige 
nível superior ou curso específi co, não se enquadrando, portanto, na defi nição acima.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1678686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
21/09/2017, DJe 16/10/2017)

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – ACUMULAÇÃO DE 
CARGOS – FISCAL DE CONCESSÕES COM PROFESSOR DE FUNDAÇÃO – IMPOSSIBI-
LIDADE – INEXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO/CIENTÍFICO – VEDAÇÃO DO ART. 
37, XVI, DA CF.
1. As atribuições do cargo de Fiscal de Concessões e Permissões do Distrito Federal (“autuar 
veículos e motoristas em situação irregular; realizar vistorias; participar de operações espe-
ciais de controle de segurança de trânsito e preparar relatórios de ocorrências”), não exigem 
discernimentos técnicos, científi cos ou artísticos, mas tão-somente conhecimentos burocráticos 
regulamentados pela própria Administração, sem qualquer outra complexidade. Inteligência 
do Decreto nº 35.966/54 c/c Resolução nº 13/90.
2. Desta forma, no caso concreto, fi ca afastada a possibilidade de cumulação do cargo de Pro-
fessor da Fundação Educacional do Distrito Federal com o de Fiscal de Concessões e Permissões 
do quadro de pessoal, também do Distrito Federal, já que este último não tem natureza técnica 
ou científi ca capaz de excepcionar a cumulação constitucional, nos moldes do que dispõe o art. 
37, inciso XVI, “b”, da Constituição Federal, apesar da compatibilidade de horários entre os 
dois cargos.
3.  Precedente (RMS nº 7.006/DF).
4.  Recurso conhecido, porém, desprovido.
(RMS 7.216/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 
26/09/2000, DJ 13/11/2000, p. 149)

RMS – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – CARGOS – ACUMULAÇÃO – MAGIS-
TÉRIO E ESCREVENTE DE COMARCA – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 37, XVI, “B” DA 
CF/88 E NA LEI ESTADUAL 5.573/92, ART. 3º, III.
1- A Carta Política de 1988 em seu artigo 37, XVI, “b” estatui a possibilidade de acumulação de 
um cargo de professor com outro, técnico ou científi co. O primeiro requer familiaridade com a 
metodologia empregada no exercício do mister, a fi m de demonstrar conhecimento específi co em 
uma área artística ou do saber. O segundo requer aprofundamento dos conhecimentos científi -
cos de forma sistematizada, a fi m de enriquecer o conhecimento humano.
2.  No caso in exame, a Lei 5.573/92, em seu art. 3º, III, descreveu as funções de escrevente de 
comarca, impondo ao seu ocupante a mera aprovação em segundo grau, para desempenhar ati-
vidade de cunho burocrático e de natureza repetitiva, contrastando, assim, com o disposto no 
art. 37, XVI, “b” da CF/88.
3.  Recurso conhecido e desprovido.
(RMS 7.570/PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/1999, DJ 
22/11/1999, p. 163)

Conclui-se, portanto, pela ilegalidade da acumulação de cargos verifi cada na situação em 
apreço, sendo imperativa, à luz do art. 133 da Lei nº 8.112/90, a observância do direito de opção 
pela servidora, no prazo legal.

Afi gurando-se, assim, ilegal a acumulação de cargos públicos verifi cada no caso em apreço, 
conclui-se pela legalidade do ato administrativo que determinou, a pedido da servidora, a cassação 
de sua aposentadoria do cargo de Professor do Estado da Bahia

Ante todo o exposto, o voto é no sentido de CONHECER o recurso, rejeitar as preliminares e, 
no mérito DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, reformando a sentença, para julgar improcedente 
a ação, e declarar a legalidade do ato administrativo impugnado.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, por ser a apelada benefi ciária da 
gratuidade de justiça.

TJBA – Mandado de Segurança nº 0006082-42.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator (a): Des. Baltazar Miranda Saraiva, julgado em 30/01/2018

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. 
PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 
22/2015. EXTINÇÃO DAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DAS AU-
TARQUIAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO ACERCA DOS 
CARGOS SIMILARES DAS EXTINTAS PROCURADORIAS. MANU-
TENÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS IMPETRANTES. PRETEN-
SÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PROCURADORES DO ESTA-
DO. POSSIBILIDADE. IGUALDADE DE ATRIBUIÇÕES, DIREITOS E 
DEVERES. ROMPIMENTO DA PARIDADE DOS PROVENTOS COM-
PROVADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ECE Nº 22/2015 QUE 
PERPETUOU ILEGALIDADE COMETIDA DESDE A EDIÇÃO DA LEI 
Nº 6.553/94, NA MEDIDA EM QUE DEU TRATAMENTO DIFERENTE 
A CARREIRAS QUE SE IGUALAM. RECONHECIMENTO DO DIREI-
TO ADQUIRIDO – LÍQUIDO E CERTO – DOS IMPETRANTES. ART. 
5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 6º, § 
2º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDA-
DE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA Nº 269 DO STF. PARCELAS 
ANTERIORES À IMPETRAÇÃO QUE DEVERÃO SER RECLAMADAS 
ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL PRÓPRIA. SEGU-
RANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0006082-
42.2017.8.05.0000, fi gurando como Impetrantes, ART DA COSTA TOURINHO, SÉRGIO 
EMÍLIO SCHLANG ALVES, SÔNIA MARIA DA SILVA FRANÇA, ZULEIK CARVALHO 
OLIVEIRA e NAILTON PASSOS BRITO, e como Impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO 
DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a PRELIMINAR 
de ilegitimidade passiva do Governador do Estado e, no mérito, por maioria de votos, CONCEDER 
PARCIALMENTE A SEGURANÇA para assegurar aos Impetrantes, ativos e inativos, que sejam 
enquadrados nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta 
categoria funcional, classe por classe, fazendo jus à diferença apurada desde a impetração do writ, 
facultando-lhes ingressar com a ação judicial própria para percepção das parcelas anteriores não 
abarcadas pela prescrição quinquenal, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto vencedor 
do eminente Desembargador Vistor.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ART DA COSTA TOURINHO, SÉRGIO 
EMÍLIO SCHLANG ALVES, SÔNIA MARIA DA SILVA FRANÇA, ZULEIK CARVALHO 
OLIVEIRA e NAILTON PASSOS BRITO, contra atos reputados ilegais atribuídos ao GOVER-
NADOR DO ESTADO DA BAHIA, que culminaram na promulgação da Emenda Constitucional 
Estadual nº 22/2015, que extinguiu as Procuradorias Jurídicas das Autarquias Estaduais, deixando 
de prover acerca dos cargos similares das extintas Procuradorias.
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Relatam os Impetrantes que são Procuradores Jurídicos do Estado da Bahia, tendo ingressado 
no serviço público estadual entre os anos de 1978 e 1985, portanto, sob a égide da Constituição 
Federal de 1967.

Ressaltam que à época do enquadramento como Procuradores Jurídicos, que se deu por meio 
da Lei Delegada nº 11/80, percebiam vencimentos maiores do que os integrantes da Procuradoria do 
Estado, sendo que, em razão do princípio da isonomia, o Governador do Estado da Bahia promoveu 
a unifi cação de vencimentos dos Procuradores Autárquicos e da Fazenda Estadual com os Procu-
radores do Estado, e como os Procuradores Jurídicos percebiam valores maiores, a parte excedente 
fi cou sendo recebida como parte irreajustável, que, segundo afi rmam, desapareceu com o tempo.

Acrescentam que sobreveio então a EC Estadual n° 22, de 28 de dezembro de 2015, que 
“extinguiu as Procuradorias Jurídicas das Autarquias Estaduais, deixando de prover acerca dos cargos 
similares das extintas procuradorias”.

Pontuam que questionaram a aplicação do diploma legal, considerando serem titulares “por 
isonomia constitucional, do direito à percepção de vencimentos idênticos aos Procuradores do Estado, aliás, 
como sempre perceberam ao longo de 20 anos”, ponderando que não lograram resposta da autoridade 
impetrada.

Destacam a tempestividade da impetração, invocando o enunciado n° 85 da súmula do STJ 
por se tratar de obrigação de trato sucessivo, de modo que estaria renovado mês a mês o prazo para 
impetração.

Destacam os Impetrantes que têm o direito de serem enquadrados com isonomia aos Procu-
radores do Estado, afi rmando que foram prejudicados quando tiveram seus vencimentos reduzidos 
para se igualarem aos dos Procuradores do Estado em 1980 e, paradoxalmente, quando em 1994 o 
governo da época aumentou os vencimentos de seus colegas Procuradores do Estado, omitindo-se 
quanto aos vencimentos dos Procuradores Jurídicos Estaduais, que vêm, desde àquela época, sofrendo 
perda vencimental, que perdura até a presente data.

Assim também, apontam que, com a extinção das Procuradorias Autárquicas, através da revoga-
ção do § 2º do art. 140 da Constituição Estadual, por meio da Emenda Constitucional nº 22/2015, 
todos os procuradores enquadrados pela Lei Delegada nº 11/1980 – ativos e inativos – fi caram sem 
paridade, quando a própria Emenda que as extinguiu, deveria assegurar aos Impetrantes, exercentes 
do cargo de Procuradores Jurídicos Autárquicos, ativos e inativos, a paridade de seus vencimentos 
aos dos Procuradores do Estado da Bahia.

Ademais, afi rmam que tanto os Procuradores do Estado como os Procuradores Autárquicos – ati-
vos e inativos – sempre tiveram suas carteiras de Procuradores como identifi cação, acrescentando que 
as carteiras de Identifi cação do Estado foram alteradas através do Decreto Estadual nº 16.030/2015, 
havendo omissão quanto às carteiras dos Procuradores Jurídicos Estaduais.

Outrossim, afi rmaram que “como prova de que os cargos eram os mesmos, apenas uns cuidam da 
administração direta (Procurador do Estado) e os outros da administração indireta (Procurador Autárquico, 
hoje Procurador Jurídico do Estado), verifi ca-se que todos os direitos e deveres eram os mesmos, inclusive 
o porte de arma (…)”.

Neste contexto, especialmente diante da aprovação da EC Estadual nº 22/2015, asseveraram 
que restou violado direito líquido e certo dos Impetrantes “de serem contemplados com a isonomia 
constitucional aos Procuradores do Estado de que são titulares e que, por omissão lhes foi retirada”.

Na sequência, tecem parâmetros de identidade entre os Procuradores Jurídicos Autárquicos e 
Procuradores do Estado, concluindo que, sendo idênticas as atribuições, emerge-se a necessidade de 
tratá-los de forma isonômica.

Ante o exposto, requerem a concessão de medida liminar e, ao fi nal, pugnam pela concessão da 
segurança “para que os impetrantes, ativos e inativos, sejam enquadrados no cargo funcional do Estado, 
como Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta categoria funcional, determi-

nando-se o pagamento dos mesmos vencimentos com a retroatividade do quinquênio de que trata a súmula 
85 do STJ”, bem como seja “expedida carteira de identidade aos Procuradores Jurídicos Estaduais, ativos 
e inativos, no mesmo modelo de que trata o Decreto n° 16.030, de 10 de abril de 2015 (…)”.

O feito foi distribuído por sorteio (termo de fl . 444) à Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 
que indeferiu o pedido liminar por meio da decisão de fl s. 445/446.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA prestou informações às fl s. 451/453, sus-
citando a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “como se verifi ca da própria EC nº 22 
a sua promulgação se deu por ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado, no uso das atribuições 
previstas no § 3°, do art. 74 da Constituição Estadual”.

Neste sentido, acrescentou que não se insere nas atribuições constitucionais do Chefe do Poder 
Executivo do Estado a promulgação de Emendas Constitucionais, não tendo, por conseguinte, 
competência para praticar o ato que está sendo hostilizado no presente mandamus.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer de fl s. 467/474, 
opinando pelo acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pelo reco-
nhecimento da decadência e, casos superados as preliminares, pela denegação da segurança.

Por meio do despacho de fl . 493 a Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia decla-
rou-se suspeita, por motivo superveniente, para prosseguir no feito, sendo os autos redistribuídos à 
Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

Levado o mandamus a julgamento, após o voto da eminente Desembargadora Carmem Lúcia 
Santos Pinheiro no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e denegar a segurança postulada pelos 
Impetrantes, divergi no sentido de conceder a segurança pleiteada, tendo a maioria da Turma Jul-
gadora aderido a este posicionamento, motivo pelo qual fui designado para lavrar o acórdão e passo 
a emitir o voto vencedor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do 
Estado da Bahia, tendo em vista que os Impetrantes apontam diversos momentos de violação do 
direito postulado, que antecedem, inclusive, à promulgação da Emenda à Constituição Estadual nº 
22/2015.

Não somente isso, o pedido de enquadramento dos Requerentes foi dirigido ao Governador 
do Estado, a quem os Impetrantes estão, em última instância, subordinados. Outrossim, eventual 
ônus fi nanceiro decorrente do pedido formulado seria suportado pelo Estado do Bahia, representado 
pela autoridade indigitada coatora, nos termos do art. 105 da Constituição do Estado da Bahia, de 
modo que afasta-se a prefacial, nos exatos termos do voto condutor.

Quanto ao mérito, destaca-se que a impetração do presente mandado de segurança tem por 
objetivo a proteção de suposto direito líquido e certo dos Impetrantes, consistente na manutenção de 
seus status quo ante, alegadamente agredido em quatro momentos, assim elencados pelos Requerentes:

"Há, pelo menos, quatro momentos de agressão ao direito dos impetrantes, albergados, como estão, por 
vários dispositivos que foram violados:
a) O primeiro foi quando através da Lei Delegada nº 11/1980 e Decreto nº 28.052 de 10 de julho de 1981, 
rebaixaram os vencimentos dos Procuradores Autárquicos para que passassem a perceber igualmente aos dos 
Procuradores do Estado, (...);
b) O segundo, quando o Governador do Estado, em 1994, depois de quase 20 (vinte) anos percebendo os 
mesmos vencimentos, prejudicou os Procuradores Autárquicos, que foram mais uma vez atingidos, quando 
foi editada a Lei Estadual criando o subsídio dos Procuradores do Estado, em cujo momento, não foram 
incluídos, absurdamente, os Procuradores Autárquicos;
1. O terceiro, quando a ECE nº 22 de 28 de dezembro de 2015 extinguiu as Procuradorias Autárqui-
cas, sem fi xar a paridade dos vencimentos com os dos Procuradores do Estado. Discrepou-se, com efeito, da 
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situação paradigma MARIA VIRGINIA DIAS PEREIRA que, com a mesma Lei Delegada nº 11/80, foi 
enquadrada como Procuradora do Estado;
d) O quarto foi a desobediência à própria Lei Delegada nº 11, de 29 de dezembro de 1980, que, ao enqua-
drar os funcionários sob o regime estatutário, determinou no seu art. 2º que o “...poder executivo promoverá 
o enquadramento dos servidores públicos pelo regime estatutário em cargos compatíveis com as funções ou 
empregos anteriormente exercidos” e que era exatamente a função de Procurador do Estado, tanto que em 
seu Parág. Único determinou “A diferença que se verifi car entre os vencimentos dos novos cargos e a remune-
ração anteriormente percebida será paga ao servidor como vantagem irreajustável e pessoal nominalmente 
identifi cável, a ser absorvida em futuros aumentos” tal como aconteceu com os Procuradores Sergio Emilio 
Schlang Alves e Zuleik Carvalho Oliveira, (...)”

Destarte, o presente mandado de segurança foi impetrado contra atos administrativos comissivos 
e omissivo – este continuado – perpetrados pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, auto-
ridade que promulgou a ECE nº 22/2015, que extinguiu as Procuradorias Jurídicas das Autarquias 
Estaduais, deixando de prover, no mesmo ato, acerca dos cargos similares das extintas Procuradorias, 
a serem exercidos pelos Impetrantes, e que correspondem, alegadamente, ao de Procurador de Estado, 
com refl exo em seus proventos.

A impetração visa, portanto, o enquadramento dos Impetrantes como Procuradores do Estado, 
a fi m de que passem a perceber vencimentos idênticos aos procuradores estaduais.

Feitas estas considerações, cumpre esclarecer que os Impetrantes foram enquadrados como Pro-
curadores Jurídicos de Autarquias Estaduais, com fulcro na Lei Delegada nº 11/1980, e começaram 
a exercer seus respectivos cargos sob a égide da Constituição Federal de 1967, estando amparados 
pela Constituição Estadual da Bahia, então vigente, que assim estabelecia em seu art. 140, § 2º:

Art. 140 (Omissis)
§ 2º A representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídicos das autarquias 
e fundações públicas, competem às suas respectivas Procuradorias.

Destaque-se, ainda, que os Impetrantes SÉRGIO EMÍLIO SCHLANG ALVES e ZULEIK 
CARVALHO OLIVEIRA percebiam, à época do enquadramento, vencimentos maiores que os 
seus colegas da Procuradoria do Estado, conforme se afere dos documentos colacionados às fl s. 
64/66 e, em razão do princípio da isonomia, o Governador do Estado unifi cou os vencimentos dos 
Procuradores Autárquicos e da Fazenda Estadual, com os percebidos pelos Procuradores do Estado, 
fi cando a parte excedente percebida pelos mencionados Impetrantes como parte irreajustável, que 
desapareceu com o tempo.

No que se refere a este primeiro momento de violação, todavia, é pacífi ca a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça ao consignar que o ato de enquadramento constitui ato único de 
efeito concreto, não caracterizando relação de trato sucessivo, de modo que as discussões acerca do 
mencionado ato poderiam ocorrer somente no lapso temporal de 05 (cinco) anos a contar da sua 
edição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20910/32.

Registre-se, ainda, que os Impetrantes alegam que vinham recebendo remuneração equivalente 
à dos Procuradores de Estado até o ano de 1994, quando foi editada a Lei nº 6.553/94, que fi xou os 
vencimentos do Procurador do Estado a um percentual do Procurador-Geral do Estado, deixando 
de fazê-lo quanto aos Procuradores Jurídicos das Autarquias, confi gurando-se a segunda violação ao 
direito invocado pelos Impetrantes.

Nesta senda, entendo que, não obstante os Impetrantes não tenham se insurgido, à época, 
contra tal situação, mostra-se evidente a tempestividade do mandamus, na medida em que a relação 
jurídica em comento é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, nos termos da Súmula nº 85 do 
STJ, ipsis litteris:

Súmula nº 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedo-
ra, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Portanto, o cerne da questão estampa relação de trato sucessivo, pois, com o aumento dos 
vencimentos dos Procuradores do Estado, sem o respectivo reajuste aos Procuradores Jurídicos das 
Autarquias Estaduais, mostra-se patente a lesão salarial, com o rompimento da paridade dos pro-
ventos, perpetrada até o presente momento, impedindo que os Impetrantes aufi ram remuneração, 
mensalmente, de acordo com o recebido pelos seus colegas Procuradores do Estado.

Por conseguinte, trata-se de evidente relação de trato sucessivo, quitadas através de prestações 
periódicas, de caráter alimentar, renovadas mês a mês, recaindo a prescrição, tão somente, sobre as 
parcelas anteriores à propositura da ação, nunca sobre o direito ao provento e à sua revisão.

Denota-se, portanto, que a ação mandamental está fundada em relação de trato sucessivo, 
externalizada periodicamente e devida pela Fazenda Pública, renovando-se mensalmente até que 
seja efetuada a paridade almejada pelos Impetrantes.

Não bastasse isso, sobreveio, então, a Emenda Constitucional Estadual nº 22, de 28 de dezembro 
de 2015, que revogou o § 2º do art. 140 da Constituição Estadual, extinguindo, por conseguinte, as 
Procuradorias Jurídicas das Autarquias Estaduais, deixando de prover acerca dos cargos similares das 
extintas Procuradorias, o que confi gurou a terceira violação sustentada pelos Impetrantes.

Vejamos o que estabelece a ECE nº 22/2015:

Art. 1º – O art. 140 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 140 – A representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Esta-
do, de suas autarquias e fundações públicas competem à Procuradoria-Geral do Estado, órgão direta-
mente subordinado ao Governador. (NR)

.............................................................................................................................................................”

§ 2º – (Revogado)

Art. 2º – A assunção das atividades das Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações do Estado 
pela Procuradoria Geral do Estado se dará na forma a ser estabelecida em Lei.

§ 1º – As Procuradorias Jurídicas continuarão exercendo as suas competências até a assunção das ativi-
dades de representação judicial e extrajudicial, de consultoria e assessoramento jurídico das autarquias 
e fundações públicas, pela Procuradoria Geral do Estado.

§ 2º – Respeitando o disposto nesta Emenda Constitucional e as competências da Procuradoria-Geral 
do Estado, na forma da Lei, fi ca mantido o regime jurídico aplicável aos integrantes da carteira de Pro-
curador Jurídico, assegurados os direitos, deveres e vantagens, bem como a sua lotação em autarquias 
e fundações públicas, observado, neste caso, o interesse do serviço público.

A referida Emenda, por conseguinte, veio corroborar a lesão já perpetrada, ao longo dos anos, 
pela Lei nº 6.553/94, na medida em que, muito embora tenha previsto a assunção das atividades das 
Procuradorias Jurídicas das Autarquias e Fundações do Estado pela Procuradoria Geral do Estado, 
deixou de enquadrar os Impetrantes como Procuradores do Estado, cargo similar ao exercido pelos 
Requerentes nas extintas Procuradorias, fazendo com que continuassem a perceber valores aquém 
daqueles auferidos pelos Procuradores do Estado.

Portanto, ao manter o regime jurídico dos Impetrantes, deixando de enquadrá-los como Pro-
curadores do Estado, a ECE nº 22/2015 perpetuou ilegalidade cometida desde a edição da Lei nº 
6.553/94.

Assim, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal c/c o art. 6º, § 2º, da 
Lei de Introdução ao Código Civil, merece ser reconhecido o direito adquirido dos Impetrantes à 
percepção de vencimentos idênticos aos Procuradores do Estado, na medida em que perceberam 
ao longo de quase 20 (vinte) anos os mesmos proventos que os colegas procuradores estaduais, por 
força da Lei Delegada nº 11/80 e Emenda Constitucional nº 01/69.

Vejamos o que dispõem os referidos artigos:
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Art. 5º (Omissis)
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adqui-
rido e a coisa julgada.
(...)
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, 
como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fi xo, ou condição preestabelecida inalterável, 
a arbítrio de outrem.

Frise-se que os Impetrantes, desde a vigência da Lei nº 6.553/94, passaram a perceber venci-
mentos diferentemente dos percebidos pelos Procuradores do Estado, não obstante suas atribuições, 
direitos e deveres serem absolutamente iguais.

Ora, não se pode conceber o tratamento diferente entre carreiras que se igualam, o que cor-
responde ao caso dos autos, posto que os Procuradores Autárquicos exercem funções idênticas aos 
Procuradores do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 273/DF, decidiu como per-
feitamente constitucional a reforma havida na Advocacia-Geral da União, em que os cargos de 
representação judicial de Autarquias Federais dos mais diversos nomes (incluindo-se os Procuradores 
Autárquicos) foram unidos sob a única denominação de “Procurador Federal”, sendo devidamente 
inseridos na estrutura da Advocacia-Geral da União, daí se estabelecendo igualdade de remuneração 
e prerrogativas entre todos os representantes judiciais da União.

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 558.258/
SP, que tratava sobre o subteto remuneratório, entendeu pela abrangência do termo “Procuradores” 
contida na parte fi nal do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que deve ser interpretada de 
forma a alcançar os Procuradores Autárquicos, por se inserirem no conceito de Advocacia Pública 
trazido pela Carta Magna.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO 
REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA 
DO TERMO “PROCURADORES”. PROCURADORES AUTÁRQUICOS ABRANGIDOS 
PELO TETO REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO QUE, ADEMAIS, EXIGE LEI EM SEN-
TIDO FORMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I – A referência ao termo 
“Procuradores”, na parte fi nal do inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada 
de forma a alcançar os Procuradores Autárquicos, uma vez que estes se inserem no conceito de 
Advocacia Pública trazido pela Carta de 1988. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
de resto, é fi rme no sentido de que somente por meio de lei em sentido formal é possível a estipulação 
de teto remuneratório. III – Recurso extraordinário conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido. 
(STF, RE nº 558.258/SP, Primeira Turma, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julga-
do em 09/11/2010, Dje 17/03/2011).

Denota-se, portanto, que não há motivo justo para que, no Estado da Bahia, haja a separação 
entre Procuradores Autárquicos e Procuradores do Estado, restando evidente também que a isonomia 
de vencimentos, pretendida pelos Impetrantes, não afronta o art. 37, inciso XIII, da Constituição 
Federal, na medida em que o que se alega é a desigualdade remuneratória entre os referidos cargos. 
Ora, não se deve confundir isonomia e paridade com equiparação, tendo em vista que esta última, 
vedada pelo citado dispositivo constitucional, visa um tratamento igual para situações desiguais, o 
que não é o caso dos autos.

Não bastasse isso, a fi m de corroborar a possibilidade de enquadramento dos Impetrantes como 
Procuradores do Estado, foi trazido o paradigma da Procuradora de Estado MARIA VIRGINIA 
DIAS PEREIRA (fl s. 156/157), que, assim como os Impetrantes, era advogada autárquica e fora 

enquadrada como Procuradora do Estado, através da mesma Lei Delegada nº 11/80 que enquadrou 
os postulantes como Procuradores Jurídicos Autárquicos.

Lado outro, os Impetrantes lograram êxito em comprovar que, por mais de 08 (oito) anos, nos 
seus contracheques, constava a denominação exclusiva de “Procurador do Estado”, todos constantes 
dos autos, fazendo, por conseguinte, jus à diferença.

De outro giro, destaca-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos Infrin-
gentes nº 45424-3/2006, que tinham por objeto a pretensão de Procuradores Jurídicos do DERBA 
de verem seus proventos igualados aos dos Procuradores do Estado, assim decidiu:

EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO ACOLHIDO POR MAIORIA. 
VOTO DIVERGENTE ACERCA DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE EQUI-
PARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS PROCURADORES EMBARGANTES E OS PROCURA-
DORES DO ESTADO.
A decisão ora embargada havia negado provimento ao apelo, entendendo que a questão tinha sido 
examinada via ação direta de inconstitucionalidade nº 112-BA, que declarou a ilegalidade da isonomia 
entre procuradores autárquicos e os procuradores do estado prevista na Constituição Baiana.
Ocorre que, no caso in examine, os Embargantes são procuradores aposentados sob a égide de leis 
anteriores que sempre concederam a equiparação salarial perseguida, restando, portanto, confi gurado 
o direito adquirido dos postulantes.
Lei posterior mais prejudicial não pode afastar a isonomia de tratamento dos ora Embargantes, sob 
pena de ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irretroatividade das leis.
RECURSO PROVIDO. (TJBA, Embargos Infringentes nº 45424-3/2006, Seção Cível de Direito 
Público, Relatora: Desª. MARIA GERALDINA SÁ DE SOUZA GALVÃO, julgado em 24/09/2009, 
publicado em 28/09/2009).

Frise-se que a referida decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 
Federal.

Portanto, não se pode permitir a consolidação de situação ilegal que, apesar de iniciada no ano 
de 1994, momento em que se esvaiu a isonomia existente entre Procuradores do Estado e Procura-
dores Jurídicos de Autarquias Estaduais, permanece até a presente data, sendo reforçada pela Emenda 
Constitucional Estadual nº 22, de 28 de dezembro de 2015.

Conclui-se, do quanto exposto, que os Impetrantes, Procuradores Jurídicos Autárquicos, pos-
suem direito líquido e certo ao enquadramento como Procuradores do Estado, fazendo, destarte, 
jus à percepção de vencimentos em conformidade com o referido cargo, direito este violado pela 
inobservância, pelo Impetrado, do princípio constitucional da isonomia, tendo em vista o rompi-
mento do tratamento isonômico que as mencionadas classes sempre gozaram.

Por fi m, em relação à almejada percepção das diferenças apuradas nos últimos 05 (cinco) anos, 
ressalta-se a impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segu-
rança, porquanto não se presta aos fi ns de ação de cobrança, conforme dispõe a Súmula nº 269 do STF.

Sendo assim, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período 
anterior à impetração, não alcançando, por conseguinte, as parcelas anteriores ao ajuizamento da 
ação mandamental, que deverão ser reclamadas administrativamente ou pela via judicial própria.

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva 
do Governador do Estado e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para 
assegurar aos Impetrantes, ativos e inativos, que sejam enquadrados nos cargos de Procuradores do 
Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta categoria funcional, classe por classe, fazendo 
jus à diferença apurada desde a impetração do writ, facultando-lhes ingressar com a ação judicial 
própria para percepção das parcelas anteriores não abarcadas pela prescrição quinquenal.

É como voto.
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TJBA – Agravo de Instrumento nº 0016251-88.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, 
Relator (a): Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, julgado em 27/11/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELI-
MINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDORES DA UNEB. AU-
TONOMIA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE. COMPETÊNCIA 
para instaurar, processar e julgar seus servidores em decorrência de eventuais 
faltas funcionais, contando, inclusive, com uma Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar criada com esta fi nalidade, conforme 
Portaria UNEB n. 1.362/2015. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN 
MORA CARACTERIZADOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LE-
GAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO 
REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0016251-
88.2017.8.05.0000, de Salvador, sendo Agravante ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNI-
VERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, Agravado LUÍS HENRIQUE GUIMARÃES 
BRANDÃO e Interveniente o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, 
DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – ADUNEB em face de decisão interlocutória 
proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Dr. Mário 
Soares Caymmi, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ADUNEB contra ato 
supostamente ilegal e abusivo atribuído ao Corregedor Geral do Estado da Bahia, indeferiu o pedido 
liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Em suas razões, narra a agravante que ajuizou ação mandamental com o objetivo de garantir o 
direito líquido e certo dos seus representados em responder a Processo Administrativo Disciplinar – 
PAD perante a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar já existente na UNEB 
e não perante comissão temporária instituída pela SAEB – Secretaria de Administração do Estado da 
Bahia, para o fi m de apurar descumprimento, por docentes da UNEB, do Estatuto do Magistério 
no que se refere ao regime de dedicação exclusiva.

Alega que a decisão recorrida afronta os princípios da autonomia universitária, do devido 
processo legal administrativo, da hierarquia das normas, bem como legislação estadual e vai de 
encontro ao entendimento consolidado no STJ sobre a competência para processar e julgar processos 
administrativos.

Frisa que a atribuição de julgar, por meio de PAD, os integrantes da comunidade acadêmica 
é de competência exclusiva da própria UNEB, haja vista a determinação legal e a observância a sua 
autonomia administrativa, sendo causa de nulidade do procedimento a sua instauração por autoridade 
incompetente, como está ocorrendo no caso em questão.

Assevera, ainda, que a própria autoridade coatora, em caso análogo, visando sanar possíveis 
irregularidades relativas à acumulação de cargos na UNEB, determinou o encaminhamento dos pro-

cessos administrativos para a universidade com o objetivo de processá-los e julgá-los, demonstrando 
a fl agrante ilegalidade do ato atacado.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão e, no 
mérito, o provimento do recurso para suspender o andamento de qualquer processo administrativo 
disciplinar da “Operação Dedicação Exclusiva”, que conste algum professor da UNEB como indi-
ciado, até o julgamento defi nitivo do mandado de segurança.

A antecipação da tutela recursal foi deferida às fl s. 85/87, para determinar a suspensão do anda-
mento de todos os processos administrativos disciplinares da “Operação Dedicação Exclusiva”, em 
que conste algum professor da UNEB como indiciado e estejam tramitando perante a Corregedoria 
Geral do Estado da Bahia, até ulterior deliberação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado às fl s. 93/107, suscitando preliminar de 
ilegitimidade ativa em face da ausência de autorização individual dos membros da associação, não 
estando regularizada a legitimidade extraordinária. No mérito, assevera a ausência de direito líquido 
e certo à pretensão da agravante e requer o improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça às fl s. 111/114, opinando pelo provimento deste agravo de 
instrumento.

Elaborado o voto, devolvo os autos à Secretaria da Câmara nos termos do art. 931 do CPC.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – ADUNEB em face de decisão interlocutória 
proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Dr. Mário 
Soares Caymmi, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ADUNEB contra ato 
supostamente ilegal e abusivo atribuído ao Corregedor Geral do Estado da Bahia, indeferiu o pedido 
liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Inicialmente, destaco que não merece prosperar a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia de 
ilegitimidade ativa da ADUNEB – Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia 
sob o argumento de que seria necessário que fosse apresentada autorização expressa e nominal dos 
associados substituídos a fi m de regularizar a legitimidade extraordinária. Os sindicatos e associações, 
na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos 
interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos 
fi liados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF, aplicada por analogia: “A 
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe 
da autorização destes”.

Nesse mesmo sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. 
Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. 
É pacífi ca a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de 
segurança coletivo em favor de seus fi liados, atuam como substitutos processuais, não dependen-
do, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que 
a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante fi rmado no julgamento 
do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental 
não provido.”
(STF – RE: 501953 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/03/2012, Primeira 
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 
26-04-2012)

Preliminar rejeitada.
Passo à apreciação do mérito.
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Neste momento de cognição sumária, não exauriente, vislumbro a presença do fumus boni 
iuris em favor da agravante.

Assim dispõe a Constituição Federal:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático científi ca, administrativa e de gestão fi nanceira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

No âmbito estadual, a Lei Estadual n. 13.466/2015 também prevê a autonomia administrativa 
da Universidade do Estado da Bahia – UNEB:

Art. 1º A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, criada pela Lei Delegada nº 66, de 01 de junho 
de 1983, a Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, criada pela Lei nº 2.784, de 24 de janeiro 
de 1970, e alterada pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980, a Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia – UESB, criada pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980, e a Universidade 
Estadual de Santa Cruz – UESC, criada pela Lei nº 6. 344, de 05 de dezembro de 1991, e reorganizada 
pela Lei nº 6.898, de 18 de agosto de 1995, são entidades autárquicas vinculadas à Secretaria da 
Educação, dotadas de personalidade jurídica de direito público, autonomia didático científi ca, 
administrativa e de gestão fi nanceira e patrimonial, com sede e foro, respectivamente, nas cidades 
de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e no Km 16 da BR 415 – Rodovia Ilhéus/Itabuna.

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394/96 expõe:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as se-
guintes atribuições: (…)
V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

Por sua vez, o estatuto próprio da UNEB, aprovado pela Resolução CONSU nº 863/2011 
(D.O.E. 19/20-11-2011), homologada pelo Decreto nº 13.664, de 07-02-2012 (D.O.E. 08-02-
2012), estabelece que, dentre as atribuições que lhe são conferidas em razão da sua autonomia 
administrativa, inclui-se o regime disciplinar no âmbito da Universidade. Vejamos:

Art. 2º. A UNEB goza de autonomia didático científi ca, administrativa, de gestão fi nanceira e patrimo-
nial, exercidas na forma da Lei e do presente Estatuto.
(...)
§ 2º A autonomia administrativa consiste em: (...)
VIII – exercer o regime disciplinar no âmbito da Universidade.

Como se conclui da interpretação sistemática dos dispositivos transcritos, a UNEB é uma 
autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, que consiste 
no poder de autodeterminações relacionadas à organização e funcionamento dos seus serviços, bem 
como à gestão do seu patrimônio próprio e a prática de atos administrativos de natureza disciplinar 
e hierárquica em relação aos seus servidores públicos.

Neste diapasão, infere-se que, de fato, a UNEB possui competência para instaurar, processar e 
julgar seus servidores em decorrência de eventuais faltas funcionais, contando, inclusive, com uma 
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar criada com esta fi nalidade, conforme 
Portaria UNEB n. 1.362/2015 (fl . 71).

Com efeito, a recusa pela autoridade impetrada em encaminhar à UNEB os processos disci-
plinares, instaurados perante a Corregedoria Geral do Estado da Bahia para apurar supostas irre-
gularidades relativas ao regime de dedicação exclusiva de docentes da própria UNEB, a princípio, 
viola a autonomia universitária, afi gurando-se abusivo, mormente porque, em situações análogas à 
discutida no presente processo, relacionadas a PADs para averiguação de acumulação indevida de 
cargos por servidores da UNEB, a mesma autoridade impetrada determinou que os procedimentos 
fossem instaurados pela autarquia estadual e não pela Corregedoria Geral do Estado (fl s. 79/82).

Noutro giro, é de se notar que também está presente, in casu, o periculum in mora em favor 
da agravante, cujos associados estão na iminência de serem processados e julgados por autoridade 
incompetente, o que fulminará de vício insanável todo o procedimento administrativo, nos termos 

do art. 234, I, da Lei Estadual n. 6.677/94, causando enormes prejuízos aos docentes indiciados e 
à própria instituição universitária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, o voto é no sentido de REJEITAR A 
PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
reformando-se a decisão agravada, para determinar a suspensão do andamento de todos os processos 
administrativos disciplinares da “Operação Dedicação Exclusiva”, em que conste algum professor 
da UNEB como indiciado e estejam tramitando perante a Corregedoria Geral do Estado da Bahia, 
até ulterior deliberação.

TJBA – Apelação nº 0026338-47.2010.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator (a): Des. 
Moacyr Montenegro Souto, julgado em 12/06/2018

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RE-
JEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. 
PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇU. PRESCRIÇÃO AQUISITI-
VA. INCABIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR POR PARTICULAR. 
CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE. NULIDADE. INDENIZAÇÃO 
POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E PEDIDO NA CON-
TESTAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPRO-
VIDO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de de-
fesa, pois, sendo o Magistrado o destinatário da prova, e tratando-se de matéria 
de fato e de direito que prescinde de dilação probatória, o julgamento antecipado 
da lide encontra espeque nos artigos 328 e 330 do CPC/1973, vigente ao tempo 
da sentença, bem como porque a ré apelante, em sua contestação nada requereu a 
título de provas. Assim, o julgamento antecipado motivou-se pelas controvérsias 
verifi cadas na contestação, que limitou-se a arguir questões de direito e de fato, mas 
sem requerimento de produção de outros meios de prova, sequer de direito de inde-
nização por eventuais benfeitorias realizadas na área, torna-se despicienda a dilação 
probatória invocada apenas em sede de Apelo, circunstâncias estas que afastam a 
invocada nulidade do decisum resolutório da ação no estado em que se encontra.
É adequada a Ação Reivindicatória movida pelo Ente Público para reaver área de 
domínio público, injustamente ocupada por particular, visando a proteção do do-
mínio por meio do instrumento processual eleito, tanto em face do possuidor como 
do detentor, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião (artigo 102 do Código Civil). Ocu-
pação irregular de Parque Urbano, área verde de domínio público a colidir com o 
interesse público e com o meio ambiente assegurado pela Constituição Federal e 
garantidos através da execução das políticas públicas.
Não se conhece do pedido de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel 
quando a matéria não é aduzida em sede de contestação, em razão da preclusão 
temporal. 
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0026338-47.2010.805.0001, em que 
fi guram como apelantes Elide Helena de Magalhães Gaban e Carlos Ricardo Gaban Herdeiros e 
Sucessores de Elyette Guimarães de Magalhães e como apelado o Estado da Bahia.
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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
Tratam os autos de Apelação Cível interposta por Elyette Guimarães de Magalhães em face 

do Estado da Bahia com o objetivo de reformar a sentença de fl s. 178/182, integrada pela decisão 
de fl . 210 que rejeitou os Embargos manejados, ambas proferidas pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda 
Pública de Salvador, que julgou procedente a Ação Reivindicatória proposta pelo Estado da Bahia para 
declarar o seu direito de propriedade sobre a área denominada "Alto do Andú", medindo 10.037m², 
inserida dentro da área D do Parque metropolitano de Pituaçu, concedendo a antecipação dos efeitos 
da tutela na sentença para garantir a imissão do Estado na posse no prazo de 10 dias, sob pena de 
multa diária de R$ 100,00. Honorários fi xados em 5% sobre o valor da causa.

Adoto o relatório da sentença recorrida acrescentando que, irresignada, a ré apelou, aduzindo 
preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, por não ter sido 
permitida a instrução do feito. Alegou a violação à obrigatoriedade de fundamentação das decisões 
judiciais, a ausência de indenização da posse e benfeitorias e a insubsistência da desapropriação. 
Afi rmou que exerce a posse mansa e pacífi ca do bem desde 1965, não tendo havido indenização 
justa e prévia, o que indica a ausência de concretização do ato expropriatório, inexistindo domínio 
do Estado da Bahia sobre o imóvel em questão. Sustentou que demonstrou de forma cabal a sua 
posse mediante cessão onerosa, invocando carência de ação. Reiterou a necessidade de observância ao 
artigo 1.219 do Código Civil, que prevê o direito de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, 
realizadas pelo possuidor de boa-fé. Nestes termos, requereu provimento ao recurso e o acolhimento 
das preliminares, no sentido de que seja anulada a sentença e ordenado o retorno dos autos à 1ª 
Instância para regular processamento.

Contrarrazões às fl s. 240/255, aduzindo que a apelante pretende fazer uso indevido de bem 
público, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular. Defendeu que 
o Parque Metropolitano de Pituaçu foi criado pelo Decreto Estadual nº 23.666/73 e protegido 
pela Constituição Estadual de 1989, que a desapropriação foi realizada em face do Município do 
Salvador, que o adquiriu do Mosteiro de São Bento em 1917, não sendo subsistente a pretensão 
indenizatória por se tratar de esbulho. Salientou que o imóvel em questão não é utilizado para fi ns 
residenciais, mas para realização de shows de grande proporção. Informou que a apelante reteve os 
autos por quase dez meses, após a prolação da sentença, realizando manobras ardilosas para manter 
o funcionamento da casa de shows. Discorreu sobre a inexistência de direito de proteção possessória 
ou à prescrição aquisitiva, tampouco indenização por benfeitorias, por tratar-se de área pública. 
Afi rmou que a cessão da posse se deu quando o Estado da Bahia já era proprietário do bem, invocou 
o entendimento jurisprudencial, salientou a correção da sentença ao deferir a antecipação dos efeitos 
da tutela em favor do apelado e requereu o improvimento do recurso.

Recurso próprio, tempestivo e devidamente preparado.
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, salientando a existência do direito 
à sustentação oral.

VOTO
Cuida-se de Apelação Cível manejada com o objetivo de reformar a sentença de fl s. 178/182, 

proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente a Ação 
Reivindicatória para declarar o direito de propriedade sobre a área denominada "Alto do Andú", 
medindo 10.037m², inserida dentro da área D do Parque metropolitano de Pituaçu, concedendo 
a antecipação dos efeitos da tutela na sentença para garantir a imissão do Estado na posse da área. 
Honorários fi xados em 5% sobre o valor da causa.

Submetido o feito à Pauta para julgamento, foi noticiado à fl . 262 que a apelante Elyette Gui-
marães de Magalhães faleceu, o que implicou na suspensão do julgamento e a intimação das partes 
para a sucessão processual, resultando na habilitação dos herdeiros Elide Helena de Magalhães Gaban 
e Carlos Ricardo Gaban, sem oposição do Estado da Bahia.

Dito isto, prefacialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos 
apelantes, por ser prejudicial ao exame do mérito. Funda-se o pleito na ocorrência de cerceamento 
do direito de defesa da ré, por força do julgamento, com espeque no CPC/73.

No caso concreto, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo nas controvérsias que 
foram observadas pelas matérias de fato e de direitos invocados na contestação da então ré/de cujus, 
uma vez que limitou-se a arguir a preliminar de carência de ação por ilegitimidade de parte e impossi-
bilidade jurídica do pedido, a posse mansa e pacífi ca por longos anos, a retaliação do Estado da Bahia 
à atividade econômica desenvolvida no local e o direito adquirido dos ocupantes, sem requerimento 
para a produção de outros meios de prova que não a prova documental anexada. (fl s. 159/161). Aliás, 
a conclusão da simplória defesa limita-se a pedir o acolhimento das preliminares para a extinção do 
feito sem resolução de mérito e, se ultrapassadas, “requer seja a ação julgada improcedente no seu 
mérito, condenando o autor nas custas e honorários advocatícios”, e só.

O polo passivo da demanda sustenta, na contestação, a existência da posse mansa e pacífi ca 
com fulcro no documento de fl . 17, juntado pelo próprio apelado/autor – uma Escritura de Cessão 
de Posse, e comunica o ajuizamento de Ação de Usucapião em face do Mosteiro de São Bento, 
informando ainda o falecimento do Sr. Balbino Conceição, que transmitiu a posse, afi rmando a 
inviabilidade de sua oitiva em Juízo.

O fato é que a alegação de direitos indenizatórios em face de benfeitorias introduzidas no 
imóvel pela então ré só foi exposta por ocasião da apelação, fi rmada por procuradores diversos da 
fi rmatária da contestação.

Como é cediço, cabe ao autor e ao réu, em suas respectivas peças inaugurais, além da juntada 
de documentos, requerer as demais provas com que pretendem demonstrar suas alegações, extintivas 
ou modifi cativas do direito invocado pela parte contrária, sob pena de preclusão consumativa, salvo 
as exceções previstas na lei, que não vêm ao caso.

Destarte, se nada foi alegado ou requerido no momento processual próprio, não há como se 
apreciar e decidir sobre indenização por benfeitorias realizadas no imóvel em questão. Assim, tendo 
o Magistrado sentenciante, destinatário da prova, concluído que o feito estava apto para julgamento, 
não subsiste a invocada nulidade.

Outrossim,

"(...) O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência 
e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, 
testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos su-
fi cientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem 
que isso implique cerceamento do direito de defesa. (...)" (STJ – Trecho do AgInt no AREsp 869.870/
RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 
29/11/2016)

Ademais, as matérias invocadas na apelação inovam em relação àquelas versadas na contestação, 
na qual a então ré defendeu, inclusive, a ilegitimidade de parte e a impossibilidade jurídica do pedido, 
arguindo de forma confusa que :

"o autor reivindica a propriedade de alguém que jamais afi rmou ser proprietária da área em questão. Assim, 
há ausência de “ legitimidade” da Ré, "requisito sine qua non" para fi gurar no pólo passivo desta demanda, 
como determina o artigo 3º do CPC. (...) Assim, o pedido formulado pelo Autor não tem fundamentação 
legal, pois não existe no direito material brasileiro a contemplação da razão sobre a qual baseia-se o Autor, 
isto é, não há previsão legal para ser reivindicada a propriedade de quem não a tem" (fl . 160).
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Assim, apesar do julgamento antecipado da lide, a prefacial de nulidade da sentença não 
merece acolhimento, pois a atuação do Magistrado encontra respaldo legal nos artigos 328 e 330 do 
CPC/73, vigente à época da sua prolação, e por ser o destinatário da prova o julgador, que entendeu 
pela irrelevância da produção de outras provas, por compreender sufi cientes as provas documentais 
colacionadas aos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar ventilada.
No mérito, verifi co que a sentença recorrida não merecendo retoques.
É apropriada a Ação Reivindicatória movida pelo Ente Público para reaver área de domínio 

público injustamente ocupada por particular, havendo amparo legal à proteção do domínio por meio 
do instrumento processual eleito (ação petitória), que se mostra adequado para a proteção do direito 
de propriedade, tanto em face do possuidor como do detentor. Eis o que dispõe o artigo 1.228 do 
Código Civil, arcabouço normativo para a Ação Reivindicatória:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas fi nalidades econômicas e 
sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a fl ora, 
a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas.

No caso dos autos, restou comprovada a propriedade do Estado da Bahia, decorrente da desapro-
priação do bem imóvel em questão no ano de 1973, com a específi ca fi nalidade de criação do Parque 
Metropolitano de Pituaçu (fl s. 21/24), não havendo nenhuma reivindicação dos apelantes quanto à 
propriedade da área, eis que sempre sustentaram, em sua defesa, a qualidade de possuidores do bem.

Assim, a própria ré/de cujus reconhece que o título que a imitiu na posse do imóvel foi uma “Ces-
são Onerosa de Posse”, datada de 1992 (fl . 17), colacionada pela mesma no Processo Administrativo 
que tramitou anteriormente ao ajuizamento da presente (fl s. 15/66), tendo lhe sido oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, em razão da notifi cação da ocupação irregular 
da área pública, no ano de 2008, bem como a ordem administrativa de desocupação. Conclui-se que, 
a partir daí, a posse da ré/apelante tornou-se precária e injusta, desafi ando a adoção da via judicial 
apropriada para reivindicar possíveis direitos, o que não ocorreu.

É cediço que os bens públicos são inalienáveis e não estão sujeitos a usucapião (artigo 102 do 
Código Civil). No caso em comento, a ocupação irregular se torna mais grave, pelo fato de a área 
constituir um Parque Urbano, nos termos do Decreto Estadual nº 10.182/2006, é dizer, área verde 
de domínio público. De acordo com o artigo 3º, XX do Código Florestal, entende-se por área verde 
urbana os :

“espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 
recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da 
qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, 
proteção de bens e manifestações culturais”

Neste sentido, além de exercer a mera detenção da área em relevo, tendo em vista a irregularidade 
da posse, a destinação dada ao bem pelos apelantes, que atualmente possui uma casa de shows no 
lugar, colide frontalmente com o interesse público e o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, 
assegurado pela Constituição Federal e garantido através da execução das políticas públicas.

Instado a manifestar-se sobre a validade dos contratos de cessão de direitos sobre bens imóveis 
pertencentes ao Poder Público, o STJ tem reiteradamente declarado a nulidade destes contratos, 
inclusive afastando a possibilidade de indenização por benfeitorias. Nesta direção:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CES-
SÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERRAS PÚBLICAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. 
RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INCABÍVEL.
1. "Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) são públi-
cos" (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
18/10/2006, DJ 18/12/2006, p. 278) .
2. Constitui requisito de validade do negócio jurídico o objeto lícito. A ocupação de bem público, 
embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. É nulo de pleno direito o negócio jurídico 
representado por instrumento particular de cessão de direitos referentes a bem imóvel situado em 
loteamento irregular compreendido em área de domínio público.
3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indeniza-
ção pelas acessões e benfeitorias realizadas. Precedentes.
4. A nulidade do contrato de alienação de bem público celebrado entre particulares impõe o retorno 
das partes ao estado anterior, o que deve ser feito sem que se imponha a indenização por acessões e ben-
feitorias. Isso porque tais acréscimos não são validamente incorporados ao domínio daquele a quem 
será restituída a ocupação irregular. Caso contrário, a parte adquirente seria indenizada enquanto a 
parte alienante, que não realizou as construções, estaria sujeita a perdê-las em defi nitivo para o ente 
público titular do domínio sem direito à reparação.
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp 1025552/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚ-
JO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
04/04/2017, REPDJe 23/05/2017, DJe 18/05/2017)

No caso dos autos, alegam os apelantes que sua posse é anterior à desapropriação da área pelo 
Estado da Bahia, no entanto a referida afi rmação sequer é verossímil, posto que a área em questão 
já era de domínio público antes da desapropriação, uma vez que o proprietário do imóvel era o 
Município do Salvador, consoante se extrai da Certidão de Inteiro Teor do Registro do Imóvel (fl s. 
46/47), que a adquiriu do Mosteiro de São Bento em 29/01/1917 (fl . 46-verso), não havendo nos 
autos nenhuma prova documental que corrobore com as afi rmações dos apelantes, mormente por-
que a escritura de cessão de posse, desacompanhada de outros elementos de prova, não comprova a 
posse de fato, a justifi car a arguição de usucapião como matéria de defesa. Eis o que leciona Ricardo 
de Castro Nascimento:

Em síntese, uma escritura de cessão de posse, além de não confi gurar justo título para fi ns da usucapião 
ordinária, não comprova, por si só, a posse animus domini necessária à aquisição originária por via da 
usucapião, quando desprovida da comprovação de outros atos de posse. A escritura de cessão de posse, quan-
do desacompanhada de outros elementos de prova, comprova apenas o negócio jurídico, sendo insufi ciente 
para atestar a posse cedente, o lapso de tempo e a transferência ao cessionário. Tais conclusões são aplicá-
veis inclusive na usucapião extrajudicial prevista no novo Código de Processo Civil. (Ricardo de Castro 
Nascimento – Usucapião e Cessão de Posse. Disponível em: http://www.cartaforense.Com.br/
conteudo/artigos/usucapiao-e-a-cessao-de-posse/15743)

Por fi m, no que tange à alegação de que a sentença não se dedicou à fi xação de indenização 
das benfeitorias, repito que esta matéria não foi exposta pela então ré/ de cujus em sede de contes-
tação, mas tão somente nas razões de sua apelação, tendo precluído a oportunidade para tanto, ex 
vi do disposto no artigo 303 do CPC/73, vigente ao tempo da apresentação da resposta da ré, e da 
jurisprudência do STJ:

Art. 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I – relativas a direito superveniente;
II – competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO 
ART. 535 NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE RETEN-
ÇÃO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NÃO REALIZADA NA FASE COGNITIVA. PRE-
CLUSÃO.
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1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifi co que o julgado 
recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua 
análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. O acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de 
que, tratando-se de ação de reintegração de posse – como no caso dos autos -, o pedido de retenção das 
benfeitorias deve ser formulado no processo de conhecimento, no bojo da própria contestação (CPC, 
art. 922), sob pena de preclusão.
3. Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 385.662/DF, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/04/2015)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a 
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

TJBA – Apelação nº 0302656-31.2014.8.05.0039, Quarta Câmara Cível, Relator (a): Des. 
Emílio Salomão Pinto Resedá, julgado em 27/03/2018.

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRA-
TIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDI-
DOS. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO, NULI-
DADE DE PROVA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA 
DEFESA, INVALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, 
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DECISUM SEM 
VÍCIOS ENSEJADORES DE ANULAÇÃO. PREFACIAIS REJEITADAS. 
MÉRITO. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE DO RIO CAPIVARA. 
INVASÃO DO SANGRADOURO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONS-
TATADA EM LAUDO PERICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO 
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PRÉVIO E POSTERIOR ÀS AÇÕES 
DE OCUPAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSI-
CA. CONDUTA PERMISSIVA QUE CULMINOU NA DEGRADAÇÃO DA 
ÁREA. PROPRIETÁRIOS DA ÁREA QUE PROMOVERAM PARCELA-
MENTO IRREGULAR DO SOLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
COM O PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RETIRADA DOS OCUPANTES. 
PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE DEVEM SER IMEDIATAMENTE RE-
LOCADOS PARA OUTRAS UNIDADES HABITACIONAIS. DIREITO À 
HABITAÇÃO QUE PRECISA SER RESGUARDADO. APELO DO MUNI-
CÍPIO DE CAMAÇARI IMPROVIDO. DEMAIS APELOS PROVIDOS EM 
PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0302656-31.2014.8.05.0039, de 
Camaçari, em que são partes as acima indicadas.

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 recurso do Município de Camaçari, e DAR PROVIMENTO EM 
PARTE aos recursos de Associação Nova Esperança da Comunidade do Sangrador de Arembepe e 
Arthur José dos Santos Filho e outros, pelas razões abaixo.

RELATÓRIO

Integro ao presente, o relatório da sentença de fl s. 745/752, por meio da qual o MM. Juiz da 
1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Camaçari, nos autos da ação civil pública ambiental, 
movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de Ortis Coelho Pinto e outros, julgou 
procedentes os pedidos e, desta forma, condenou, solidariamente, o Município de Camaçari, Ortiz 
Coelho Pinto e o Espólio de Lydio Coelho Pinto a executarem, no prazo máximo de noventa dias, 
a retirada de todos os ocupantes da área ambiental descrita nos autos – Sangradouro de Arembepe 
– localizada no sistema de lagoas do rio Capivara, bem como a remoção das edifi cações irregulares 
existentes no local, e os referidos materiais de construção para descarte dos resíduos sólidos, de 
acordo com as normas ambientais sobre a matéria, para cumprimento em ato contínuo, até ulterior 
decisão judicial. Condenou ainda, solidariamente, o Município de Camaçari, Ortiz Coelho Pinto e 
o Espólio de Lydio Coelho Pinto, através de seu inventariante, a promoverem a recuperação integral 
da área degradada pelos referidos ocupantes, de acordo com a coordenação das medidas compen-
satórias a serem defi nidas pelo órgão técnico ambiental do Ministério Público do Estado da Bahia, 
e, em consequência, declarou a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 
487, I, do CPC.

Irresignados, Arthur José dos Santos Filho e outros, como terceiros interessados, interpuseram o 
apelo de fl s. 757/794, aduzindo que a sentença os atingirá diretamente, na medida em que poderão 
ser desalojados dos seus imóveis, adquiridos com muito sacrifício diretamente do proprietário, atra-
vés de contrato particular de compra e venda. Asseveram que todos os ocupantes deveriam ter sido 
incluídos no polo passivo desta demanda, dando-lhes oportunidade para se defenderem, sendo que 
adquiriram os imóveis nos idos de 2014, antes do ajuizamento da ACP, em 08/05/2014. Destacam 
que, em sendo litisconsórcio necessário unitário, a decisão atingirá invariavelmente todas as pessoas 
ali estabelecidas, de forma que a ausência de citação dos litisconsortes enseja a nulidade absoluta da 
sentença. Atacam, ainda, a não realização de audiência pública prevista na Lei n.º 8.625/1993 (Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público), em seu art. 27, parágrafo único, IV, e argumentam que, 
mesmo cabendo ao membro do Ministério Público analisar a conveniência e a oportunidade da 
realização, é certo que em situações de grande repercussão social, a negativa torna-se desarrazoada e 
desproporcional. Afi rmam que o aviso de recebimento de fl . 743, referente à citação do litisconsorte 
passivo Espólio de Lydio Coelho Pinto, somente foi juntado aos autos em 27/03/2017, e só a partir 
de então disparou-se o prazo para contestação do referido demandado. Contudo, nesse momento o 
feito já havia sido instruído, com produção de prova pericial e inspeção judicial, realizadas mesmo 
antes da citação de um dos réus. Destarte, concluíram ser nula a perícia produzida sem intimação 
das partes, devendo ser invalidada a sentença, porque se serviu da referida prova como fundamento 
para o veredicto. No mérito, advogam que a sentença é desarrazoada e desproporcional, sendo que, 
desde a instauração do inquérito civil, em 2002, foram implementados diversos serviços na localidade 
pelo próprio Poder Público, como a pavimentação das ruas, calçamento etc. Alegam que durante esse 
período, o Ministério Público não realizou uma visita sequer ao local, tampouco realizou audiência 
pública, de forma que nos moradores consolidava-se a certeza da moradia digna e defi nitiva. Assi-
nalam que tampouco durante esse período, o Estado buscou resolver o impasse, apesar de ter sido 
fi rmado convênio técnico entre a Prefeitura de Camaçari e o CONDER (fl s. 367/371). Acrescentam 
que o Plano Diretor de Camaçari (Lei Municipal n.º 866/2008), que restringiu as edifi cações no 
local, somente veio a lume em 2008, quando a área já se encontrava ocupada, sendo que referida lei 
passou a enquadrar a área litigiosa como zona de proteção e interesse paisagístico – ZPIP, não passível 
de qualquer edifi cação, pelo que deveria, portanto, o laudo pericial ter sido realizado, levando em 
consideração a legislação da época em que o imóvel foi ocupado, e não aquela da época da elaboração 
do laudo. Argumentam, também, que a simples existência de área de proteção ambiental (APA), 
por si só, não impediria a edifi cação sobre a área. Requerem, pois, seja reformada a sentença, para 
que prevaleça o direito à moradia, sem prejuízo da imposição de outras restrições, como o de se 
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adequar ao plano de manejo a ser implementado pelo Poder Público. Subsidiariamente, requerem 
seja condicionada a desocupação à prévia designação de outras áreas para a habitação das famílias 
dos recorrentes.

Por seu turno, a Associação Nova Esperança da Comunidade do Sangrador de Arembepe 
interpôs a apelação de fl s. 889/900, requerendo, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo. 
Argumenta que os moradores da localidade do Sangradouro estão há quase 40 anos na localidade, 
habitando-a de forma mansa e pacifi ca, de boa fé, sem nenhuma oposição, e estão sendo gravemente 
prejudicados com a sentença. Diz que a sentença é nula por falta de fundamentação, por não decli-
nar os motivos que ensejaram a condenação. Acrescenta que o julgamento antecipado da lide, sem 
a oitiva das partes e das testemunhas arroladas, afrontou o contraditório e o devido processo legal, 
impossibilitando os apelantes de refutarem o argumento inicial de que não teriam zelado pela pre-
servação da suposta área de preservação permanente, bem como que teriam permitido a ocupação 
desordenada do local. Sustenta que os moradores da comunidade de Sangradouro não têm outro 
local de moradia e não são invasores, pois compraram suas posses diretamente do proprietário das 
terras, que fi gura no polo passivo da ação, e estão na posse dos seus respectivos imóveis há mais de 
35 anos, promovem o desenvolvimento econômico da localidade e têm seus fi lhos matriculados em 
escolas da região. Ademais, aduz que as áreas ocupadas, mesmo sendo próximas do rio Capivara, 
respeitam os limites da área de preservação permanente. Advoga a proteção do direito de morar e a 
função ambiental da propriedade, um dos elementos que compõem função social da propriedade, 
que limita a intervenção do poder público a interferir somente na utilização das áreas de preservação 
permanente de particulares, para que sua utilização não acarrete prejuízos ao meio ambiente, o que 
não é o caso dos autos.

Por fi m, o Município de Camaçari ofertou seu apelo às fl s. 920/929, afi rmando ter comprovado 
às fl s. 462/489, que a ocupação foi iniciada em 1997, onde houve uma ação do ente municipal, 
culminando na retirada de vários barracos e centenas de cercas, deixando apenas 8 barracos de pes-
soas que residiam no local, por autorização do proprietário, Sr. Ortiz Coelho, primeiro demandado. 
Salienta que tem promovido diversas vistorias no local, inclusive promovendo novas ações de retirada 
de barracos e cercas (fl . 484). Pontua que não houve omissão do Município, que ao longo dos anos 
vem exercendo o poder de polícia, realizando várias tentativas de coibir as ocupações, inclusive noti-
fi cando várias pessoas a retirarem suas ocupações. Narra que o Sr. Ortiz Coelho comercializou lotes 
a baixo preço, o que resultou em 60% das ocupações, na maioria, desordenadas, o que difi cultou 
as ações promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano Municipal – SEDUR, que, ainda 
assim, tentou solucionar o problema por todas as vias, inclusive reunindo-se com o proprietário, 
a quem incumbia coibir as irregularidades. Aduz que os danos ambientais não foram gerados por 
ação do Município, mas sim em virtude de atos praticados por aqueles que promoveram as edifi ca-
ções irregulares em área ambiental. Sustenta não haver nexo de causalidade que ligue a atuação do 
Município aos danos ambientais, o que afasta a responsabilidade civil objetiva estatal. Na sequência, 
consigna a aplicação dos princípios da participação e do poluidor pagador, afastando-se a teoria do 
risco integral, cabendo ao proprietário a responsabilidade pelos danos causados. Ressalta que se 
impõem ao poluidor os deveres de prevenção e reparação.

Foi efeito suspensivo vindicado, a teor da decisão de fl s. 915/919.
Contrarrazões do Ministério Público aos recursos interpostos, fl s. 1066/1070, requerendo a 

revogação da tutela antecipada antecedente. No mérito, pelo não provimento dos recursos.
Parecer ministerial às fl s. 09/18 destes autos físicos, opinando pelo não provimento das apelações.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares agitadas na apelação de Arthur José dos Santos 
Filho e outros, que, de pórtico, anunciam a nulidade da sentença por ausência de intimação dos 

ocupantes da área em litígio, na qualidade de litisconsortes passivos necessários unitários, argumen-
tando que a decisão atingirá invariavelmente todas as pessoas ali estabelecidas.

A insurgência não prospera, porquanto todos os moradores da área em debate foram devida-
mente representados pela Associação Nova Esperança da Comunidade do Sangrador de Arembepe, 
legalmente constituída através de estatuto social registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas (fl s. 
533/551), que exerceu, de maneira plena, o contraditório e a ampla defesa no decorrer de toda a 
marcha processual.

Logo, com espeque na regra esculpida no art. 5º, XXI, da Constituição da República, a associação 
de moradores, enquanto entidade associativa, atuou com a devida legitimidade para representar seus 
fi liados, expressamente conferida em seu estatuto social, mormente à fl . 534.

Melhor sorte não assiste aos apelantes, no que pertine à preliminar de nulidade da sentença em 
razão da perícia ter sido produzida sem intimação das partes.

Ocorre que a suscitada nulidade não foi devidamente arguida oportunamente pela parte inte-
ressada, sendo defeso o reingresso nesta discussão no atual estado dos autos, quando já operada a 
preclusão, sendo que, inclusive, a associação de moradores omitiu-se, até mesmo, de oferecer quesitos 
e de nomear assistente técnico (fl s. 655/656).

Quanto à não realização de audiência pública, é cediço não se tratar de fato ensejador de 
nulidade, porquanto tal diligência é legalmente prevista no âmbito do inquérito civil (art. 8º da Lei 
n.º 7.347/85) e sua realização não é obrigatória, mesmo porque o procedimento é notadamente 
inquisitorial e de fi nalidade investigatória.

Rejeitam-se, pois, estas preliminares.
Na sequência, deve ser apreciada as preliminares levantadas no apelo interposto pela Associação 

Nova Esperança da Comunidade do Sangrador de Arembepe.
Em relação à suposta nulidade em razão do julgamento antecipado da lide, sabe-se que, com o 

advento do CPC/2015, a matéria ganhou nova feição, estando o julgador autorizado a antecipar a 
prolação de sentença de mérito, até mesmo parcialmente, nos termos do seu art. 355.

No caso dos autos, o arsenal probatório já coligido, demonstra robustez sufi ciente a justifi car 
o julgamento antecipado, como de fato ocorreu, uma vez que a sentença buscou amparo nas provas 
até então produzidas.

Nada há de novo ou relevante que pudesse ser acrescentado pelos depoimentos das partes ou 
de testemunhas.

A jurisprudência corrobora o entendimento ora esposado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Bragança Paulista. LF nº 4.771/65, art. 1º, § 2º, II e art. 2º, 'a', item 1. 
Área de preservação permanente. Obrigação de fazer e não fazer. Paralisar as obras, retirar os entulhos e 
restaurar o estado primitivo do imóvel. – 1. Cerceamento de defesa. O indeferimento de provas inúteis, 
protelatórias ou irrelevantes não constitui cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária ante 
a farta documentação carreada aos autos. Aplicação do art. 130 do CPC. 2. Área de preservação 
permanente. Degradação. Não se tolera intervenção em área de preservação permanente sem licença das 
autoridades ambientais. Em ocorrendo, o proprietário tem a obrigação de recompor a área em sua situação 
original. 3. Responsabilidade. A obrigação de conservação e recomposição atinge o proprietário do imóvel, 
ainda que não tenha diretamente causado a degradação. Obrigação 'propter rem' e infração permanente. 
Hipótese em que apenas o proprietário tem a possibilidade de recompor a área protegida, não terceiros 
que perderam a posse da área. – Sentença de procedência. Recurso ofi cial e dos réus desprovido” (Apelação 
0186323-41.2008.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, 
j. 13/11/2008).

No que diz respeito ao suposto vício de ausência de fundamentação da sentença, a norma 
extraída do art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe que todos os julgamentos dos órgãos do 
Poder Judiciário serão, em regra, públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
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Na hipótese vertente, o douto julgador singular imprimiu substancial fundamentação às suas 
razões de decidir.

Não obstante, ao recorrente subsistiu o direito ao duplo grau de jurisdição, direito este plena-
mente exercido, o que obsta a decretação da nulidade da decisão, mesmo porque não vislumbrados 
quaisquer prejuízos às partes.

Afastam-se, pois, ditas preliminares.
No mérito dos apelos, que serão analisados conjuntamente, a questão tratada nestes autos é por 

demais delicada, por envolver ação civil pública, que, na prática, diz respeito a litígio coletivo pela 
posse de terra, no Município de Camaçari.

Segundo os ocupantes e associação ora apelantes, não só eles, mas outras famílias também pode-
rão fi car sem teto da noite para o dia, caracterizando o interesse social e o dano de repercussão geral.

Tanto no âmbito constitucional (art. 225, §3º) quanto na legislação extravagante, notadamente 
a Lei n.º 6.938/1981, é estabelecido o princípio do poluidor pagador, inserido na política nacional 
do meio ambiente, consagrando a responsabilidade objetiva do causador do dano.

Vê-se, pois, que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente está fundado, dentre outros 
vários, nos princípios da prevenção do dano e, estes com caráter repressivo, do poluidor pagador e 
da reparação integral.

O órgão ministerial, em suas razões iniciais, aponta a irregularidade das construções realizadas 
na área de proteção ambiental do rio capivara, que se encontra em área de proteção permanente, 
ensejando a degradação ambiental com o descarte de lixo e dejetos orgânicos, contaminação de 
corpos hídricos, etc.

Com efeito, perlustrando o inquérito civil n.º 005/2002, tem-se que à época da inspeção 
realizada pelo Centro de Recursos Ambientais – CRA (fl s. 61/63), em 09/12/2002, a APA contava 
com 14 (quatorze) imóveis construídos.

No decorrer dos anos, em que pese as promessas feitas pelo Município para estancar as ocupações 
e promover as ações de infraestrutura e fi scalização necessárias, nada de efetivo foi feito e o número 
de ocupantes cresceu de forma exponencial.

Em audiência realizada no curso do Inquérito Civil, em 21/05/2004 (fl s. 76/82), pelo Secretário 
de Habitação do Município de Camaçari, foi dito que existiam programas habitacionais que vinham 
sendo desenvolvidos pela Prefeitura, dentre eles a construção de “72 unidades residenciais, 232 uni-
dades sanitárias no sentido de relocar as famílias que hoje habitam as margens do Rio Camaçari", porém 
afi rmou não ser possível garantir uma relocação imediata das famílias que ocupam a comunidade do 
Sangradouro, embora houvesse a “possibilidade concreta de se cadastrar as 14 famílias, através do serviço 
de Assistência Social da Secretaria de Habitação – SEHAB e proporcionar o congelamento da ocupação, 
afi xando-se placas e numerando os barracos com tinta, informando àquela comunidade que se houver 
novas ocupações, a Prefeitura adotará as medidas administrativas no sentido de promover a demolição de 
qualquer edifi cação que for efetuada”.

Posteriormente, lavrada a requisição n.º 002/2012 (fl . 86), de 19/03/2012, o Ministério Público 
requisitou ao Secretário Municipal de Habitação que informasse acerca das providências adotadas 
pela SEHAB, conforme termo de declarações prestado em 21/05/2004.

Em sua resposta (fl s. 87/88), o Secretário informou que, de acordo com o Plano Diretor de 
Camaçari e da APA do Rio Capivara, não é permitido ali o parcelamento do solo, nem a implantação 
de empreendimentos de qualquer natureza. Contudo, explicou que há cerca de 30 anos houve uma 
ocupação irregular na área do Sangradouro, que, à data desse Ofício, já somava mais de 50 mora-
dias. Destacou ter fi rmado parceria com a CONDER, que resultou na criação de um Convênio de 
Cooperação Técnica para o Desenvolvimento do programa de Análise Territorial em Áreas Precárias 
do Litoral Norte – PRATA, visando à qualifi cação urbana ambiental do litoral do Município, sendo 
a localidade do Sangradouro escolhida para elaboração do projeto-piloto do programa. Disse, na 

ocasião, que “a Prefeitura Municipal de Camaçari (…) tem a oferecer de Habitação Popular de Interesse 
Social, até o momento no litoral, é a construção de 1.500 unidades habitacionais do Programa Minha 
Casa Minha Vida II, (…) prazo de conclusão de 24 meses”. Solicitou, por fi m, a intermediação da 
Promotoria de Justiça, diante da complexidade do caso, para que convocasse uma ação comparti-
lhada, em companhia da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho Gestor da APA do Rio Capivara, 
a comunidade do Sangradouro, o proprietário da área, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
do ESTADO e a Prefeitura de Camaçari, para que fosse encontrada uma solução defi nitiva para as 
famílias residentes no local.

Já em 20/11/2012, membros da comunidade de Arembepe, subscreveram abaixo-assinado (fl s. 
119/128), encaminhado ao Ministério Público, noticiando uma série de queimadas feitas diariamente, 
com vistas à construção de casas de praia na localidade; informou, ainda, a venda e o uso de drogas 
na área, bem como a suspeita de aliciamento de menores.

Acrescente-se que em 2011, foi fi rmado convênio de cooperação técnica entre a CONDER e a 
Prefeitura de Camaçari (fl s. 369/374), para a elaboração do programa de análise territorial em áreas 
precárias do litoral norte (PRATA), para a faixa urbana da orla do município de Camaçari. Contudo, 
não se tem notícias da adoção de medidas concretas, com desembolso de recursos, tampouco se 
traçou algum plano de ação para captar recursos e executar os projetos.

A perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado da Bahia (fl s. 192/198), em 28/01/2008, constatou a presença de 30 imóveis residenciais 
edifi cados em alvenaria e barracos, feitos em placas de madeira prensada, lonas e placas metálicas; 
concluindo que houve instalação de moradias, disposição inadequada de resíduos sólidos, despejo 
de efl uente doméstico em APA do rio Capivara e afl uente.

No relatório de vistoria realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia em 13/04/2010 (fl . 229), concluiu-se pela necessidade da realização de uma ação urgente 
para a remoção das famílias cadastradas e “mais urgente ainda” a remoção das novas construções e 
retiradas das várias cercas.

Por sua vez, o Instituto do Meio Ambiente – IMA realizou o relatório de fi scalização ambiental 
de fl s. 425/429, no qual, mais uma vez, foi ratifi cada a constatação dos danos ambientais na unidade 
de conservação e, ao fi nal, considerando que os ocupantes são, em sua maioria, pessoas de baixa renda, 
sem condições fi nanceiras para construir nova moradia, recomendou, dentre outros pontos, a avalia-
ção da possibilidade de se contemplar os moradores do Sangradouro em um programa habitacional.

Já no bojo dos autos desta ação civil pública, o perito judicial, fl s. 690/711, conclui que o 
loteamento foi edifi cado sobre uma ilha com dunas e vegetação de mata ciliar e nativa das lagoas, em 
zona de proteção e interesse paisagístico, antropizado e degradando totalmente a área, que outrora 
abrigava espécies da fl ora e da fauna de substancial importância para o equilíbrio ecológico da região, 
como animais silvestres hoje praticamente extintos na região, alterando completamente o ecossistema.

Na inspeção judicial realizada, o magistrado primevo observou:

“A inspeção judicial realizada no local dos fatos, conforme Termo de Audiência de fl s. 680/681, constatou a 
existência de centenas de imóveis residenciais de pequeno porte que encontravam-se, em sua maioria, desabi-
tados, construções totalmente irregulares, sem qualquer autorização do poder público municipal, sendo que 
algumas construções foram realizadas em área de dunas e brejos, haja vista que no local existem dois cursos 
d' água, sendo um de grande porte, próximo a faixa litorânea e outro mais afastado. Resultou constatado 
na diligência de que não há qualquer infraestrutura no local para o fornecimento de serviços essenciais de 
água e luz, que desta forma, são obtidos clandestinamente pelos ocupantes do local, aparentando, em sua 
maioria, pessoas de baixa renda, bem como, moradores que utilizam veículos de passeio, abrigando o local, 
construções de alvenaria de pequeno porte, em sua maioria, e algumas construções de porte médio, inclusive 
com pavimento superior, e ainda existente no local um pequeno condomínio devidamente murado, e um 
ponto comercial, diligências realizadas com a presença do representante legal da municipalidade bem como 
dos procuradores da associação requerida nos autos”.
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Atualmente, o número de ocupações saltou das 14 (quatorze), constatadas em 2002, para 
mais de 300 (trezentas) construções irregulares, situação alarmante confi rmada pelo órgão estadual 
INEMA, antigo CRA, conforme relatado pelo juízo em seu decisum, que ao fi nal arrematou, com 
espeque nas provas presentes nos autos:

“Em razão das circunstâncias acima expostas, restou demonstrada a omissão reiterada dos gestores do ente 
público requerido ao longo da referida ocupação ilegal e criminosa, tratando-se de fatos de conhecimento 
público e notório, sem qualquer conduta da municipalidade para regularizar a área descrita na petição 
inicial, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva do município de Camaçari, omissão que con-
tribuiu para a degradação ambiental que encontra-se em curso no local desde o ano de 2002, considerando 
as conclusões uníssonas da prova documental produzida nos autos, incluindo relatórios técnicos ambientais 
emitidos pelo Município de Camaçari e pelo órgão estadual de Proteção ao Meio Ambiente, laudo pericial 
lavrado através de peritos do Departamento de Polícia Técnica, inspeção judicial e laudo pericial judicial 
ambiental, conclusões ratifi cadas pelo perito judicial ouvido em audiência (...)”

Vale rememorar que a área em questão, trata-se do loteamento sangradouro, situado no sub-
distrito de Arembepe, implantado em área de preservação ambiental do rio capivara e lagoas do 
Arembepe, criada através do Decreto n.º 2.219/1993, elaboradas com base no plano diretor de 
desenvolvimento urbano do Município da Camaçari.

Referido ato normativo estadual condiciona a exploração da área à observância à legislação de 
regência.

Art. 2º – A administração da Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Capivara será exercida pela 
Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador – CONDER, à qual caberá, dentre 
outras competências previstas na legislação própria, especialmente na Resolução CONAMA nº 10, de 14 de 
dezembro de 1988: estabelecer o plano de manejo da área, dentro do prazo de 12 (doze) meses, observada a 
legislação própria e respeitados a autonomia e o peculiar interesse do Município; analisar e emitir pareceres 
para o licenciamento de empreendimentos na área; exercer a supervisão e a fi scalização das atividades a 
serem realizadas na área, respeitada a competência municipal.
Art. 3º – O exercício do direito de propriedade na área da APA do Rio Capivara fi ca condicionado às 
restrições contidas na Lei Federal nº 6.902 de 27 de abril de 1981.

Ao seu turno, a Lei Federal n.º 6.902/1981, estabelece que, nas áreas de proteção ambiental, 
o exercício do direito de propriedade será mitigado, notadamente para coibir as intervenções que 
demonstrem maior potencial lesivo ao meio ambiente.

Da análise de toda a prova carreada aos autos, conclui-se não prosperar a afi rmação, feita pelos 
ocupantes/apelantes, de que áreas ocupadas, mesmo sendo próximas do rio Capivara, respeitam os 
limites da área de preservação permanente, pois as perícias realizadas, bem como a inspeção judicial, 
foram uníssonas ao constatarem a ocupação irregular desenfreada por toda a extensão do território, 
que correspondente à comunidade do Sangradouro.

Inclusive, a planta de localização da área ambiental em testilha (fl . 704), confi rma sua extensão 
de 205.932,00 m², ou vinte hectares e cinquenta e nove ares, que demonstra, portanto, de que a área 
descrita na petição inicial encontra-se junto às lagoas de Arembepe. E, por fi m, concluiu o perito 
judicial, de forma incisiva, e compromissado na forma da lei (fl s. 729/730), que o referido território 
encontra-se em área de proteção ambiental.

A ocupação da referida área, por si só, não representaria risco objetivo ao meio ambiente, fosse 
feita de forma sustentável; contudo, a ocupação desordenada, inclusive posteriormente à instauração 
do inquérito civil, fugiu do controle do Poder Público e, para que fossem evitadas consequências 
gravosas, seria imprescindível que o Município exercesse, de forma rigorosa, o seu mister, seja no 
âmbito da fi scalização prévia e posterior das atividades desenvolvidas pelos particulares, evitando 
e reprimindo a prática de crimes ambientais, seja no âmbito da infraestrutura básica dos serviços 
essenciais.

É dizer, todos os danos ocorridos à área de preservação permanente rio capivara, poderiam 
ter sido evitados se a Administração Pública tivesse empenhado os esforços necessários, inerentes 

ao seu múnus de zelar pelo bem comum e pelo indisponível interesse público a um meio ambiente 
equilibrado, em sua esfera específi ca de competência. Entretanto, o que se vê é uma atuação defi ci-
tária, que vem se arrastando ao longo das décadas, tendo o Município de Camaçari, ora apelante, 
concentrado suas ações em retirar ocupantes irregulares (como se denota do ofício de fl . 190), o que 
não está errado, porém não funcionou.

Outrossim, aquele Município não deveria ter sido o principal foco da atuação estatal, pois foi 
incapaz de evitar que a degradação avançasse, inclusive com queimadas diárias nos idos de 2012.

Assim, resta incontroverso nos autos que a ocupação da “Invasão do Sangradouro” se deu por 
desídia do Poder Público, que, não obstante afi rmar ter realizado desocupações no exercício do poder 
de polícia, não demonstrou ter engendrado as iniciativas necessárias à proteção do ecossistema exis-
tente naquela área de proteção ambiental, realizando estudos estratégicos de ocupação, pavimentação, 
instalação de rede coletora de esgoto, cujos dejetos produzidos pela coletividade, são lançados sem 
qualquer tratamento em córrego vizinho.

Constatados os danos ambientais, é dever do ente público promover a devida reparação.
No que diz respeito à responsabilidade dos proprietários, os corréus Ortiz Coelho Pinto e Espólio 

de Lydio Coelho Pinto, é cediço, ainda, que a que a Lei 6.766/79 somente admite o parcelamento 
do solo para fi ns urbanos nas denominadas “zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 
específi ca, assim defi nidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal” (art. 3º, caput), o que, por 
óbvio, exclui a zona rural. E, mesmo nas áreas em que se permite o parcelamento do solo, o pará-
grafo único do suso dispositivo veda construções “em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes 
de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas”, bem como “em áreas de preservação 
ecológica” (incisos I, IV e V). Outrossim, seu art. 50, tipifi ca como crime contra a Administração 
Pública as condutas:

Acerca do tema, colhe-se o seguinte julgado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICA-
ÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CASAS DE VERANEIO ("RANCHOS"). 
LEIS 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL DE 1965), 6.766/79 (LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO 
URBANO) E 6.938/81 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). DESMEMBRA-
MENTO E LOTEAMENTO IRREGULAR. VEGETAÇÃO CILIAR OU RIPÁRIA. CORREDORES 
ECOLÓGICOS. RIO IVINHEMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NULIDADE DA AUTO-
RIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA, NO 
DIREITO BRASILEIRO, DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL TÁCITA. PRINCÍPIO 
DA LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE OFÍCIO DE LICENÇA E 
DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PRECE-
DENTES DO STJ. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública ambiental movida pelo Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra proprietários de 54 casas de veraneio ("ranchos"), bar e 
restaurante construídos em Área de Preservação Permanente – APP, um conjunto de aproximadamente 
60 lotes e com extensão de quase um quilômetro e meio de ocupação da margem esquerda do Rio Ivinhe-
ma, curso de água com mais de 200 metros de largura. Pediu-se a desocupação da APP, a demolição das 
construções, o refl orestamento da região afetada e o pagamento de indenização, além da emissão de ordem 
cominatória de proibição de novas intervenções. A sentença de procedência parcial foi reformada pelo Tri-
bunal de Justiça, com decretação de improcedência do pedido. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANEN-
TE CILIAR 2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densifi cação da "efetividade" do 
"direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP 
ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifi ca verdadeira 
trincheira inicial e última – a bandeira mais reluzente, por assim dizer – do comando maior de "preservar 
e restaurar as funções ecológicas essenciais", prescrito no art. 225, caput e § 1º, I, da Constituição Federal. 
3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP 
ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do 
solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e fi ltragem de detritos, sedimentos e 
poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência 
da fl ora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao status de peça fun-
damental na formação de corredores ecológicos, elos de conexão da biodiversidade, genuínas veias bióticas 
do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às 
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da pele em relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, 
mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que 
sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal. 4. Compreensível que, com base nessa 
ratio ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no 
ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, 
elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo 
isso, a APP ciliar qualifi ca- se como território non aedifi candi. Não poderia ser diferente, hostil que se acha 
à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de 
caráter totalmente excepcional e em numerus clausus, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção 
de baixo impacto). 5. Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal defi nitiva que dispensa produção de 
prova técnica de lesividade específi ca, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora APP, ou 
impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude 
e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva. 
Precedentes do STJ. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6. Se é certo que em licença, autorização ou Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (TAC), ao Administrador, quando implementa a legislação ambiental, in-
cumbe agregar condicionantes, coartações e formas de mitigação do uso e exploração dos recursos naturais – o 
que amiúde acontece, efeito de peculiaridades concretas da biota, projeto, atividade ou empreendimento -, 
não é menos certo que o mesmo ordenamento jurídico não lhe faculta, em sentido inverso, ignorar, abrandar 
ou fantasiar prescrições legais referentes aos usos restringentes que, por exceção, sejam admitidos nos espaços 
protegidos, acima de tudo em APP. 7. Em respeito ao princípio da legalidade, é proibido ao órgão ambiental 
criar direitos de exploração onde a lei previu deveres de preservação. Pela mesma razão, mostra-se descabido, 
qualquer que seja o pretexto ou circunstância, falar em licença ou autorização ambiental tácita, mormente 
por quem nunca a solicitou ou fê-lo somente após haver iniciado, às vezes até concluído, a atividade ou o 
empreendimento em questão. Se, diante de pleito do particular, o Administrador permanece silente, é into-
lerável que a partir da omissão estatal e do nada jurídico se entreveja salvo-conduto para usar e até abusar 
dos recursos naturais, sem prejuízo, claro, de medidas administrativas e judiciais destinadas a obrigá-lo a se 
manifestar e decidir. 8. Embora o licenciamento ambiental possa, conforme a natureza do empreendimento, 
obra ou atividade, ser realizado, conjunta ou isoladamente, pela União, Distrito Federal e Municípios, não 
compete a nenhum deles – de modo direto ou indireto, muito menos com subterfúgios ou sob pretexto de 
medidas mitigatórias ou compensatórias vazias ou inúteis – dispensar exigências legais, regulamentares ou 
de pura sabedoria ecológica, sob pena de, ao assim proceder, fulminar de nulidade absoluta e insanável o ato 
administrativo praticado, bem como de fazer incidir, pessoalmente, sobre os servidores envolvidos, as sanções 
da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (arts. 66, 67 e 69-A) e da Lei da Improbidade Administrativa, 
às quais se agrega sua responsabilização civil em regime de solidariedade com os autores diretos de eventual 
dano causado. HIPÓTESE DOS AUTOS 9. O Recurso Especial em questão debate, entre outros pontos, os 
efeitos da suspensão de ofício da Licença de Operação 12/2008, emitida pelo órgão ambiental do Estado de 
Mato Grosso do Sul e incorporada às razões de decidir do acórdão recorrido. Nos Embargos de Declaração, 
o Parquet suscita, de maneira expressa, a suspensão de ofício da licença concedida, bem como diversas outras 
omissões. Em resposta, o respectivo acórdão limita-se a apontar pretensão supostamente infringente, sem exa-
minar as impugnações, todas pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por essa razão, vislumbro ofensa 
ao art. 535 do CPC. Precedentes do STJ em situações análogas. 10. Recurso Especial parcialmente provido 
para anular o acórdão dos Embargos de Declaração. (REsp 1245149/MS, Rel. Ministro HERMAN BEN-
JAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 13/06/2013)

É certo que, confi gurado o dano ocorrido em área de preservação permanente, é dever do 
proprietário recompor a área degradada, conforme determina a Lei n.º 12.651/2012.

Outrossim, entende-se como “poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, IV, da 
Lei 6.398/1981).

A legislação, portanto, prevê, de forma expressa, o dever do poluidor ou predador de restaurar 
e/ou indenizar os danos ambientais causados, bem como permite o reconhecimento da responsabi-
lidade objetiva do poluidor em :

“ indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente ou aos terceiros afetados por sua atividade, como 
dito, independentemente da existência de culpa, consoante se infere do art. 14, § 1º, da citada lei” (REsp 
578.797/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 05/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 196).

Essa obrigação de reparação do dano ambiental de área degradada, recai sobre o proprietário 
e/ou possuidor do imóvel, em razão de sua natureza propter rem.

A esse respeito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. NATUREZA PROPTER 
REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR. POSSI-
BILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está fi rmada no sentido de que a necessidade de reparação integral 
da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, 
que têm natureza propter rem. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Mar-
ques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/2/2011; AgRg no REsp 
1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão 
Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no REsp 1.254.935/SC, 1ª Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 20/03/2014, DJe 28/03/2014).

Ao poder Público a Constituição impôs, em seu art. 225, a obrigação de preservar e defender 
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

No caso, resta incontroverso que o ente municipal não exerceu a contento o seu poder de 
polícia de fi scalizar a construção ilegal em áreas de preservação permanente, contribuindo de forma 
substancial para a degradação do meio ambiente pelos demandados.

A responsabilidade do Município é solidária, objetiva e ilimitada, nos termos da Lei 6.938/1981, 
por danos urbanísticos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controle e fi scalização, uma 
vez constatada a sua contribuição, direta ou indireta, tanto para a degradação ambiental em si, quanto 
para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente 
público desidioso ou negligente, de medidas disciplinares de ordem penal, civil e administrativa.

Por oportuno, colaciona-se o seguinte precedente:

Agravo de Instrumento – ação civil pública – cumprimento de sentença – inércia do executado – intimação 
da Municipalidade para cumprir a obrigação, nos termos do art. 634 do CPC – inconformismo que não 
merece prosperar – apesar de não ter fi gurado no polo passivo possui responsabilidade ambiental solidária 
da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência) – precedentes STJ e da própria 
Câmara – decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP – AI: 21258848320158260000 SP 2125884-
83.2015.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 16/07/2015, 1ª Câmara Reservada ao 
Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/07/2015)

É irrelevante, ainda, que o plano diretor de Camaçari (Lei Municipal n.º 866/2008), que res-
tringiu as edifi cações no local, somente tenha vindo à lume em 2008, quando a área já se encontrava 
ocupada.

Isso porque o Código Florestal é claro ao dispor, em seu art. 61-A, que em áreas de preservação 
permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecotu-
rismo e de turismo rural em áreas rurais, consolidadas até 22 de julho de 2008.

Outras práticas não são liberadas, sob pena de sujeitar as áreas protegidas a atividades degra-
dadoras.

Na hipótese dos autos, os réus Ortiz Coelho Pinto e Espólio de Lydio Coelho Pinto, mesmo 
sabendo tratar-se de área de preservação ambiental, procederam ao parcelamento da área ao arrepio 
das mínimas formalidades legalmente exigidas, o que, em último grau, acabou por colocar em situação 
de extrema insegurança jurídica os adquirentes, pessoas de origem humilde que, segundo informado 
nos autos, não dispõem de outro local que lhes sirva de alternativa para estabelecerem residência.

Assim, não se olvida o comando constitucional que impõe a preservação e a restauração das 
funções ecológicas essenciais, prescrito no art. 225, caput e § 1º, I, da Carta Magna.

No entanto, em que pese os argumentos reconhecidos na sentença, e, ainda que se trate de 
supostas construções irregulares de dezenas de imóveis em área de proteção ambiental do Rio Capi-
vara, objeto da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, os ocupantes são, em 
sua maioria, pessoas reconhecidamente pobres, não se podendo perder de vista, então, que há o 
grave risco de mais de 300 famílias inteiras serem removidas de suas habitações, sem amparo estatal 
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e com eventual ocorrência de provável excesso no cumprimento dos mandados de reintegração de 
posse pela força policial, razão, inclusive, da decisão proferida pela relatoria do agravo de instrumento 
n.º 0006553-29.2015.8.05.0000, interposto no curso do processo, lançada nos seguintes termos:

“Conquanto não fi gure no polo passivo da demanda, a Associação agravada traz em seu objetivos institu-
cionais a defesa dos interesses dos moradores da comunidade sob a qual recairão os efeitos patrimoniais e ex-
trapatrimoniais da decisão antecipatória em destaque, dotando-se, portanto, de legitimação extraordinária 
para defesas desses direitos difusos individuais homogêneos, nos termos do art. 21 da Lei 7347/85, bem como 
dos art. 81 e 82 do CDC. Por tais razões, reconheço a sua legitimidade para fi gurar no polo Agravante. 
Assim, presentes, além desse, todos os demais pressupostos e requisitos, conheço do agravo na sua forma ins-
trumental. E de fato, mesmo neste tenro momento processual, o exame das evidências coligidas 
nos autos traduz a clara consequência de que, acaso seja implementada a tutela antecipada, tal 
qual fora concedida na origem, resultará lesão irreversível que atinge uma grande quantidade 
de pessoas que ostentam, ao menos, os mínimos elementos de boa-fé quanto à posse das áreas 
ocupadas, inclusive restando incontroverso que tal localidade já era habitada por famílias des-
de antes de 2002, de modo que a remoção, in limine litis, de uma comunidade deste porte, em 
uma típica tutela satisfativa, num prazo de 30 dias, afi gura-se medida açodada e irrazoável. 
Observe-se, ainda, que existe controvérsia quanto a titularidade da posse sobre a área em destaque, de modo 
que não se pode observar o particular caso concreto como mero esbulho possessório de bem público, cuja pro-
vidência do desforço incontinenti autoriza a própria remoção dos invasores e derrubada dos imóveis por eles 
construídos. De outra banda, muito embora nobre e louvável a tutela do meio ambiente, preser-
vação da biosfera e dos recursos naturais, não é dado ao ofi cio do julgador olvidar do interesses 
do homem, cidadão, preservando a dignidade da sua condição e o respeito aos seus direitos sobre 
seus bens. Por tais lineamentos, e com escolho no arts. 527, inciso III e 558, ambos do CPC, concedo efeito 
suspensivo para obstar imediatamente a efi cácia da tutela antecipada concedida por meio da decisão agrava-
da, até que seja julgado o presente recurso, ou sobrevenha sentença no feito originário”. Grifos acrescentados.

Detida análise dos autos do inquérito civil defl agrador da presente ação, permite concluir que o 
Poder Público Municipal há muito tem ciência da necessidade de relocação dos ocupantes, inclusive 
já algumas medidas iniciais já vinham sendo tomadas neste sentido.

Relembre-se que, no ofício de fl s. 87/88, o Secretário Municipal de Habitação, ofereceu, para 
fi ns de relocação dos moradores, “a construção de 1.500 unidades habitacionais do Programa Minha 
Casa Minha Vida II, (…) prazo de conclusão de 24 meses”, isso em 04 de abril de 2012.

Embora não se tenha informado nos autos a respeito de eventual conclusão e/ou entrega destas 
unidades, há que ser garantida aos moradores uma opção de moradia, antes de retirá-los de suas atuais 
residências, ainda que irregulares, devendo o Poder Público providenciar, com máxima urgência, a 
relocação destes ocupantes,

Embora se verifi que um aparente confronto entre direitos fundamentais de alto quilate, como 
o direito ao meio ambiente e à moradia (única habitação de toda uma coletividade hipossufi ciente), 
mostra-se inviável a demolição imediata das moradias, até o ente público providenciar uma devida 
alternativa de habitação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÕES. AUSÊNCIA. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. ARESTO 
RECORRIDO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 126/STJ. 1. Todas as questões suscitadas pela parte foram apreciadas pelo 
acórdão recorrido que concluiu pela inexistência de autorização ambiental para a construção do restaurante 
em área de preservação permanente, bem como que seriam inócuas as alegações de que à época da construção 
do restaurante, há mais de 25 anos, já inexistia vegetação natural, o que não caracteriza a suposta contra-
riedade ao artigo 535 do CPC. 2. O aresto impugnado perfi lha o mesmo entendimento desta Corte, o qual 
considera que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado e que as ações de pretensão de cessação 
de danos ambientais é imprescritível. Precedentes. 3. O Tribunal a quo entendeu razoável a demolição do 
imóvel situado na Praia de Taquaras com base em dispositivos da Constituição da República – arts. 216, 
225 e 170, incisos III e VI, bem assim após minuciosa ponderação dos princípios e postulados constitucionais 
abrangidos na lide – direito à moradia e ao meio ambiente, função social da propriedade e precaução. No 
entanto, não se constata a interposição do competente recurso extraordinário, impondo a incidência da 

Súmula 126/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1223092/SC, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013)

Pelo exposto, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso 
do Município de Camaçari, e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE aos recursos de Associação Nova 
Esperança da Comunidade do Sangrador de Arembepe e Arthur José dos Santos Filho e outros, para 
reformar a sentença hostilizada e determinar que o Poder Público disponibilize, imediatamente, 
alternativas efetivas protetivas do direito dos ocupantes à moradia, sob pena de multa diária no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

TJBA – Apelação nº 0505254-45.2014.8.05.0080, Primeira Câmara Cível, Relator (a): 
Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, julgado em 07/05/2018

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO DO INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. 
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 
ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUS-
TIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. EVIDÊN-
CIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DO TRABALHO NÃO 
CARACTERIZADO. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA ACERCA DA 
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRETENSÃO INACOLHÍVEL. IN-
TELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 19, DA LEI 8.213/1991. SENTENÇA PRO-
FERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA 
OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. 
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0505254-45.2014.805.0080 
de FEIRA DE SANTANA, sendo apelante Sebastião Alves de Macedo e apelado, INSS – INSTI-
TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento 
ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
(AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO/ APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ)”, com pedido de liminar, visando reconhecimento de incapacidade laborativa do postu-
lante desde a cessação do último benefício auxílio-doença (NB 6011745397), em 16.06.2014 e, 
por conseguinte, condenação da autarquia demandada ao pagamento de parcelas vencidas desde 
16.06.2014, além de verba honorária (Fls. 02/12).

A decisão proferida às fl s. 155/157 indefere o “pedido de tutela antecipada” e determina pro-
dução de prova pericial, nomeando perito.

Após manifestação das partes litigantes acerca do laudo elaborado por Expert do juízo 
(fl s.176/178), apresentação de contestação (fl s.184/187) e réplica (fl s.190/197) sobreveio a sen-
tença de fl s. 230/234v., rejeitando preliminar de incompetência absoluta do juízo e, no mérito, 
julgando improcedente a ação, concluindo pela “ausência de verifi cação de nexo causal entre a moléstia 
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e as atividades laborais do autor”, dispensando a parte autora do pagamento de custas processuais 
enquanto benefi ciária de assistência judiciária gratuita.

O demandante irresignado interpõe recurso de apelação independendo de preparo, fl s.239/
253v.,visando reforma da sentença a declarar a incompetência absoluta do juízo ou julgar procedente 
a ação. Alega, em síntese, que a sentença guerreada teria ignorado as provas produzidas nos autos, 
inclusive relatórios e exames médicos colacionados, lastreando-se tão somente em laudo médico ela-
borado por expert do juízo, especialmente na resposta “ao quesito 09, fl .177”, afi rmando que“a doença 
não é decorrente de acidente de trabalho”; que a Autarquia demandada chegou a reconhecer seu direito 
ao auxílio-doença acidentário (espécie 91) e gozou deste benefício nos períodos:de 30/03/2011 a 
29/09/2011 (NB 545.468.336-8); de 06/09/2012 a 21/02/2013 (NB 5531499740); e de 27/03/2013 
a 16/06/2014, (NB 6011745397),cessado nesta última data “sob argumento de que estaria apto para 
o trabalho”(fl s. 135/149);sempre exerceu a profi ssão- motorista rodoviário e suas patologias (hérnia 
discal e lombar) seriam decorrentes dos riscos físicos provocados pelo exercício da referida função, 
resultando em sua incapacidade parcial e permanente. Aduz, ainda, que o julgador não está adstrito 
a laudo pericial, podendo fi rmar seu convencimento por meio de outros elementos existentes nos 
autos; existem requisitos necessários para a concessão do benefício em questão e, na hipótese de 
entendimento diverso da Colenda Corte, seja declarada a incompetência absoluta do juízo com 
determinação de remessa dos autos para “uma das varas da Justiça federal da Comarca de Feira de 
Santana-BA”. Transcreve jurisprudência relativa a matéria.

Na resposta Ex-Instituto Nacional do Seguro Social pugna por improvimento do recurso. 
Fls.260/261.

Recurso distribuído para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe conhecimento.
A preliminar suscitada, ora rejeitada, não merece acolhida.
O exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia a pretensão da parte autora 

do benefício acidentário em decorrência de suposto acidente de trabalho.
Consoante regra excepcional do inciso I do art. 109 da Lei Maior, compete ao Juízo Estadual 

processar e julgar os feitos relacionados a acidente de trabalho.
Nesse sentido, a jurisprudência pacifi cada.

"Compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas pro-
postas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços 
previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 
501 do STF e da Súmula 15 do STJ." (AgRg no CC 122703 / SP, Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, DJe 05/06/2013).(No mesmo sentido, AgRg no CC 134819 / SP, Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, DJe 05/10/2015)

Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado, consoante enunciado da Súmula n. 
501/STF:

“COMPETE À JUSTIÇA ORDINÁRIA ESTADUAL O PROCESSO E O JULGAMENTO, EM 
AMBAS AS INSTÂNCIAS, DAS CAUSAS DE ACIDENTE DO TRABALHO, AINDA QUE 
PROMOVIDAS CONTRA A UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS OU SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA”.

É fi rme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a defi nição da 
competência em razão da matéria rege-se pela natureza jurídica da questão controvertida, a qual é 
aferida pela análise do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o rumo dado no curso da ação.

In casu a parte autora, ora apelante, ingressou com ação acidentária com pedido de tutela 
antecipada visando restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença espécie 91) ou 
sua conversão em aposentadoria por invalidez. Nos termos em que a causa fora proposta exsurge 
a competência da Justiça Comum para processá-la e julgá-la consoante Súmula 115 do Superior 
Tribunal de Justiça, in verbis: “COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS 
LITÍGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

Fixada a competência da Justiça Estadual cumpre ao magistrado julgar a demanda acolhendo 
ou não o pedido formulado na petição inicial.

Neste sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO. ACI-
DENTE DE TRABALHO. REVISÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É fi rme a 
compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, compete à Justiça Estadual processar e julgar 
a ação mediante a qual se discute a concessão, restabelecimento ou revisão de benefício previdenciário decor-
rente de acidente de trabalho. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no CC 
112208/RS. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2010/0088817- 3, 
Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 
26/10/2011. Data da Publicação: 16/11/2011).

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTRE JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA 
ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE VISA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CF. 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADOS 15 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM ESTADUAL. 1 – Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de 
acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. 2 – Caso a 
pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia 
decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso 
I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao fi nal, a julgue 
improcedente. 3 – Não cabe ao magistrado, de plano, se valer das conclusões a que chegou a perícia do 
INSS – que negou administrativamente a existência do acidente de trabalho – para declinar a compe-
tência, pois somente após realizada toda a instrução – com a produção de prova pericial, se necessário 
for – haverá lastro sufi ciente para que a decisão respeite o comando do artigo 93, IX, da Constituição 
Federal. 4 – Confl ito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual." (CC 107468 / 
BA, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 22/10/2009)

"PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APO-
SENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABA-
LHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE-
DERAL. 1. A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício 
previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir. 2. No caso concreto, 
não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, 
enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo 
segurado frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual. 3. A 
teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 
do Trabalho;" 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Ministro SÉRGIO KUKINA, 
DJe 31/03/2016)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REFORMA CONSTI-
TUCIONAL. EMENDA 45/2004. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. 
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM.
A defi nição da competência ratione materiae deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer 
outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração a causa de pedir e o pedido apre-
sentados na petição inicial, e não em face de eventual procedência ou improcedência, da legiti-
midade das partes, ou de qualquer outro juízo sobre a causa. Precedente.

Conforme asseverado na sentença, fl . 231
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"De acordo com o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado por este Juízo e com as demais provas dos 
autos, embora tenha se verifi cado a ocorrência das patologias no requerente e sua natureza incapacitante, 
estas doenças não possuem relação com o seu trabalho habitual. Ou seja, as doenças apresentadas pelo autor 
não têm natureza acidentária.
É verdade que sendo verifi cada a natureza previdenciária da doença, a competência para o julgamento da 
ação em que se busca a concessão do benefício previdenciário comum é da Justiça Federal, nos termos do 
artigo 109, I da CF/88.
Ocorre que, no presente caso, o autor formulou pedido de restabelecimento/concessão de bene-
fício decorrente de acidente de trabalho na petição inicial (fl s. 01/12). Dessa forma, verifi ca-se 
que tanto a causa de pedir quanto o pedido feitos na inicial se referem à ocorrência de uma lesão 
ou doença decorrente de acidente de trabalho, as quais devem ser apreciadas pela Justiça Esta-
dual, em razão da natureza acidentária.
Ademais, se no curso da ação restou apurado que a incapacidade da autora não tem natureza 
acidentária, mas, sim, previdenciária, o caso é de julgamento de improcedência da ação nos 
termos em que foi proposta. Nesse caso, cabe ao autor, se for de seu interesse, ajuizar nova demanda com 
nova causa de pedir e pedido, perante a Justiça Federal, ocasião em que deverá provar o preenchimento dos 
requisitos específi cos para a concessão do benefício previdenciário comum."

No mérito não assiste razão ao recorrente.
Dispõe a Lei 8.213/91 que,

"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 temporá-
ria, da capacidade para o trabalho.
"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 
de carência exigido nesta Lei, fi car incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 
mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Inexistindo nexo de causalidade entre a doença que acomete a parte autora e a sua atividade 
laboral, resta não acolhível sua pretensão de restabelecimento ao benefício acidentário auxílio-doença.

O exame conjunto dos documentos carreados aos autos evidencia que o recorrente, segurado do 
Instituto Nacional do Seguro Social, exercendo a função de '‘motorista rodoviário’' teria sido acometido 
por doenças ocupacionais que lhe deixaram incapacitado para o exercício de suas atividades laborati-
vas e habituais; Teve reconhecido, inicialmente, pela Autarquia demandada, seu direito ao benefício 
auxílio-doença acidentário (espécie 91), período compreendido entre 30/03/2011 a 29/09/2011 (NB 
545.468.336-8); de 06/09/2012 a 21/02/2013 (NB 5531499740); e de 27/03/2013 a 16/06/2014, 
(NB 6011745397). Ao ingressar com a ação em tela visando o restabelecimento do benefício em 
auxílio-acidente (espécie 91), o demandante submeteu-se a perícia judicial, realizada em 10 de 
dezembro de 2014( fl s.176/178), na qual se louvou a magistrada sentenciante, onde constatada sua 
patologia (hérnia discal cervical e lombar), a difi cultar “sua mobilidade no exercício de suas funções” não 
decorrendo, contudo, de “acidente de trabalho” ou de agravamento/progressão de lesão ou doença 
existente ao tempo de sua fi liação ao Regime Geral de Previdência Social.

Infere-se, ainda, das conclusões da expert que “a patologia é de origem idiopática e leva a um 
quadro de dor durante alguma atividade com esforço excessivo.”

A inexistência de comprovação de preenchimento dos requisitos legais para restabelecimento 
de auxílio-doença, concessão auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez dispostos na Lei nº. 
8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 9.528/97 inviabiliza acolhimento da pretensão 
do postulante, de reconhecimento do seu direito ao benefício perseguido.

Inaceitáveis meros e frágeis argumentos expostos por demandante na tentativa de fazer prevalecer 
sua tese de existência de vícios em laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, 
por profi ssional equidistante das partes, concluindo por inexistência de condições indispensáveis 
para a concessão do benefício pretendido.

O Perito atestou de forma satisfatória a existência de patologia que reduz de forma parcial e 
permanentemente sua capacidade para exercício de suas funções, sem caracterizar acidente de trabalho 
típico afastando, por conseguinte, o nexo de causalidade.

Ressalte-se, ainda, que o laudo ofi cial deve prevalecer sobre atestados e exames médicos produ-
zidos unilateralmente por demandante.

Mera irresignação com o laudo conclusivo é insufi ciente para desconstituir a prova pericial 
produzida satisfatoriamente, robusta, incólume ao frágil conjunto probatório que a ela se opôs no 
curso da demanda.

Conforme sentença recorrida, não merecedora de reforma, proferida em consonância com 
elementos carreados para os autos e legislação em vigor, fl s. 230/234v.,

"(...)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.
A aposentadoria por invalidez, assim como o auxílio-doença, substituem os rendimentos do tra-
balhador enquanto ele não conseguir desempenhar suas atividades laborais.
No caso em questão, a parte autora foi submetida à perícia realizada por perito médico nome-
ado 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 na coluna 
cervical e na coluna lombar (fl s. 176/177).
No entanto, apesar de confi rmar a existência da patologia e a incapacidade parcial e perma-
nente para as atividades laborativas habituais, o perito, afi rma, categoricamente, que a doença 
diagnosticada não é decorrente de acidente de trabalho, conforme consta na resposta ao quesito 
9 formulado por este Juízo (fl . 177).
Como é sabido, a prova pericial tem por fi nalidade levar ao juiz elementos fáticos cuja veri-
fi cação dependa de conhecimento técnico específi co, como no caso em questão, permitindo a 
formação de seu convencimento. Assim, se, nos termos do artigo 479 do CPC, o julgador não 
está adstrito ao laudo pericial apresentado, necessita de outras provas fortes o sufi ciente para 
desconstituí-lo ou, ao menos, relativizar o seu elevado valor probante, o que não ocorreu no 
presente feito, como têm decidido os Tribunais (...).

A impugnação do laudo pela parte autora trouxe questionamentos sem força desconstitutiva, 
incapazes de macular o resultado da prova material realizada por especialista de confi ança 
deste Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, não se pode afi rmar que o laudo é contraditório somente porque considerou a ausên-
cia de nexo causal entre a doença do autor e o trabalho exercido pelo mesmo. Ora, sabe-se que 
nem todas as doenças que causam incapacidade laboral decorrem da atividade laboral exerci-
da, sendo justamente essa a razão de ser da perícia realizada em Juízo, isto é, detectar eventual 
incapacidade e sua relação com a atividade laborativa exercida.
Ademais, o médico perito designado por este Juízo é profi ssional capacitado, escolhido segundo 
o artigo 156, §1º, CPC, e vem sendo nomeado por este Juízo há algum tempo, em diversos outros 
feitos, não havendo nada que desabone sua conduta ou que ponha em dúvida as conclusões de 
seus laudos, o que, caso em contrário, já teria provocado o seu descredenciamento de ofício.
Outrossim, em caso de comprovação de dolo ou culpa na sua atuação responderá o perito na 
forma do artigo 158 do CPC.
Por outro lado, cumpre destacar que não restou demonstrada a ausência de capacidade técnica 
do profi ssional nomeado pelo Juízo, tendo em vista que o mesmo apresentou respostas claras e 
objetivas às indagações levantadas, sendo sufi cientes para o esclarecimento dos fatos, revelando-
-se desnecessária a nomeação de outro perito. (…).
De acordo com os autos, verifi ca-se que a conclusão da perícia judicial atesta pela incapacidade 
laborativa do requerente, mas afasta o nexo causal entre a moléstia do autor e o trabalho exercido.
A incapacidade do autor, portanto, deriva de doença não ocupacional, o que subtrai deste Ju-
ízo a possibilidade de deferir benefício acidentário. Assim, não havendo nos autos a prova da 
existência do nexo causal entre a doença incapacitante e o labor desempenhado pelo requerente, 
incabível se revela a concessão de qualquer benefício acidentário. (…)"

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.
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TJBA – Mandado de Segurança nº 0001775-45.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator (a): Desa. Telma Laura Silva Britto, julgado em 11/05/2018

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMI-
NISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DA GENITORA. ÚNICA FONTE 
DE SUBSISTÊNCIA. DEPENDENTE MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE 
UNIVERSITÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À 
EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DA PEN-
SÃO POR MORTE ATÉ A FILHA COMPLETAR 24 ANOS. CARÁTER 
ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICO FINAN-
CEIRA. FATO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. INTERPRETA-
ÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL À LUZ DO ARTIGO 205 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERI-
ZADO. AGRAVO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0001775-
45.2017.8.05.0000, em que fi guram, como Impetrante, APARECIDA RAMOS DOS SANTOS 
SILVA, e, como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 
e o SUPERINTENDENTE DA SUPREV,

ACORDAM os Desembargadores componentes 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 de fl s. 140/149, e, no mérito, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGU-
RANÇA pleiteada, determinando aos Impetrados que procedam, imediatamente, a concessão da 
pensão por morte à Impetrante, APARECIDA RAMOS DOS SANTOS SILVA, em face do faleci-
mento da sua genitora, servidora pública estadual, até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por APARECIDA RAMOS 
DOS SANTOS SILVA contra ato dito ilegal do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA e do SUPERINTENDENTE DA SUPREV, que indeferiram o pleito de 
concessão de pensão por morte à Impetrante, formulado administrativamente, em decorrência do 
falecimento de sua mãe.

Aduziu a Impetrante que tem 19 (dezenove) anos, que é estudante do curso de Direito da 
Universidade Católica do Salvador, sendo admitida no mencionado curso em 2016 e, que, para sua 
sua infelicidade, em 13/08/2016, veio a perder sua mãe, responsável pela sua manutenção fi nanceira.

Acrescentou que por não dispor de meios próprios para arcar com os dispêndios necessários 
a seu próprio sustento durante a graduação, em 19/08/2016, efetuou requerimento administrativo 
perante a Superintendência de Previdência, órgão componente da Secretaria Estadual de Adminis-
tração, visando a concessão de pensão em face da morte de sua ascendente.

Asseverou que tal requerimento deu ensejo a formação do Processo Administrativo nº 
20016036481-4, tendo sido o pedido indeferido, com o resultado publicado no Diário Ofi cial, 
através da Portaria nº 2237 de 24/10/2016, sob o fundamento de que o benefício não foi concedido 
por falta de amparo legal.

Alegou que este entendimento administrativo fere de forma irrefutável os direitos fundamentais 
concedidos ao ser humano na Constituição Federal e que certamente terá que abandonar os estudos 

e procurar meios para o próprio sustento, não podendo conciliar estudo/trabalho, uma vez que a 
interrupção imediata dos recursos disponíveis para o seu sustento impede a manutenção do patamar 
fi nanceiro que outrora dispunha.

Pontuou que em virtude de não poder arcar com as mensalidades da universidade, a Impetrante 
aderiu ao Financiamento Estudantil – FIES como forma de custear seus estudos, sustentando que 
pleiteia a concessão da pensão em face da sua condição de estudante universitária, já que não dispõe 
de meios sufi cientes para arcar com sua manutenção econômica até o fi m da graduação.

Destacou, ademais, que a maioridade, por si só, não retira a condição de dependente econômico, 
apenas a independência fi nanceira teria o condão de alterar tal situação, status esse alcançado através 
do trabalho, que exige qualifi cação, e, inegavelmente, resulta da educação obtida durante a vida.

Afi rmou que a idade de 24 (vinte e quatro) anos é o limite razoável para o benefi ciário, na 
condição de dependente de segurado, perceber a pensão por morte que lhe permita concluir o nível 
superior, uma vez que os universitários brasileiros, em regra, não encerram seus estudos aos 18 
(dezoito) anos de idade.

Demais disso, registrou que a própria jurisprudência pátria tem farto entendimento sobre a 
possibilidade de concessão da pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, quando 
se trata de universitário, uma vez que, entendem os Tribunais que os fi lhos ou enteados estudantes 
universitários, bem como menor sob guarda ou tutela, até 24 (vinte e quatro) anos, não perdem a 
condição de dependente ao atingir a idade descrita na lei, e assim, tem direito à percepção do benefício 
de pensão, colacionando vários julgados.

Nesse passo, aduziu que, o não deferimento do benefício pensão por morte violou seu direito 
líquido e certo.

Ante os fatos delineados, requereu a concessão de medida liminar para que fosse determinado 
aos Impetrados que procedam, imediatamente, à concessão da pensão à Impetrante em face do 
falecimento da sua genitora e de não dispor de meios necessários a sua manutenção econômica.

Ao fi nal, pugna pela concessão da segurança vindicada, confi rmando-se os termos da liminar 
deferida.

Juntou documentos de fl s. 17/127.
Às fl s. 135/138, foi indeferido o pleito liminar.
Às fl s. 140/149, a Impetrante interpôs Agravo Interno e às fl s. 153/154, peticionou requerendo 

a juntada dos documentos de fl s. 155/191.
O Estado da Bahia interveio no feito às fl s. 193/202, suscitando, a inexistência de prova pré-

-constituída e, consequentemente, ausência do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento 
de pensão após atingir a maioridade.

Ofi ciado, o Secretário da Administração do Estado da Bahia prestou informações às fl s. 203/204
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer às fl s. 207/211, opinou 

pela denegação da segurança.
Incluído o feito em sessão de julgamento do dia 10 de maio do ano corrente, a ilustre Desembar-

gadora Telma Laura Silva Britto proferiu voto condutor, no sentido de denegar a segurança pleiteada.
Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, divergi no sentido de conceder 

a segurança, tendo a maioria da Turma Julgadora aderido a este posicionamento, motivo pelo qual 
passo a emitir o voto vencedor.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por APARECIDA RAMOS 
DOS SANTOS SILVA contra ato dito ilegal do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA e do SUPERINTENDENTE DA SUPREV, que indeferiram o pleito de 
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concessão de pensão por morte à Impetrante, formulado administrativamente, em decorrência do 
falecimento de sua mãe.

Com a devida vênia ao entendimento da ilustre Relatora, entendo que assiste razão a Impetrante.
Cinge-se a demanda sobre a existência, ou não, de direito líquido e certo da Impetrante, estu-

dante universitária de 19 (dezenove) anos de idade, de receber o benefício de pensão por morte de 
sua genitora.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a Impetrante está cursando o 2º semestre do 
curso de Direito na Universidade Católica do Salvador (fl . 32 e 161), tendo fi rmado o Contrato nº 
338.506.775 de abertura de Crédito para o FIES (fl s. 34/51), bem como, que sua genitora Ana Rosa 
Ramos dos Santos, funcionária deste Egrégio Tribunal de Justiça há 22 (vinte e dois) anos, faleceu 
em 13/08/2016, aos 56 (cinquenta e seis) anos, no estado civil de solteira, vítima de carcinoma 
avançado de mama.

Cumpre destacar, ainda, que nos termos do Aviso de Crédito expedido por este Poder Judiciário, 
colacionado aos autos à fl . 157, referente ao mês de Julho/2016, ou seja, mês anterior ao falecimento 
da Serventuária, a Impetrante era sua dependente no Plano de Saúde (Planserv).

É cediço que a pensão por morte é um benefício a que tem direito os dependentes do segurado 
falecido, devendo tal prerrogativa ser constatada quando do falecimento do segurado. À vista disso, 
tem-se que a certidão de óbito de fl . 156 comprova o perecimento da genitora da Impetrante em 
13/08/2016.

A Lei Estadual nº 7.249/98, que dispõe acerca do Sistema de Seguridade Social dos Servido-
res Públicos Estaduais, em seu art. 9º e seguintes, elenca como dependentes econômicos para fi ns 
previdenciários, in verbis:

Art. 9º – Consideram-se dependentes econômicos dos segurados defi nidos nos incisos I e II do art. 5º 
desta Lei, para efeito de Previdência Social:
I – cônjuge ou o (a) companheiro (a);
II – os fi lhos solteiros, desde que civilmente menores;
III – os fi lhos solteiros inválidos, de qualquer idade;
IV – os pais inválidos, de qualquer idade.
(…)
§ 4º Considera-se dependente econômico, para os fi ns desta Lei, a pessoa que não tenha renda, não 
disponha de bens e tenha suas necessidades básicas integralmente atendidas pelo segurado
§5º– Perdurará até 24 (vinte e quatro) anos de idade a condição de dependente para o fi lho e o enteado 
solteiros, desde que não percebam qualquer rendimento, na forma do parágrafo anterior, e sejam com-
provadas, semestralmente, sua matrícula e freqüência regular em curso de nível superior ou a sujeição 
a ensino especial, nas hipóteses previstas no art. 9º, da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971.

Extrai-se da leitura do dispositivo supramencionado, que a relação de dependência entre o 
pensionista e a instituição previdenciária é o fator mais relevante a ser considerado, uma vez que o 
benefício da pensão por morte tem o propósito de suprir a falta do provisor, amparando aqueles que 
dele dependiam até estarem aptos a providenciar o próprio sustento.

Apesar do art. 13, inciso III, da Lei 11.357/09, que organiza o Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, prever que :“A perda da qualidade de dependente e, se 
for o caso, a de benefi ciário do RPPS ensejará o cancelamento do benefício respectivo e ocorrerá: (...) III – 
para o fi lho e os referidos no § 2º do artigo 12 desta Lei, ao completarem 18 (dezoito) anos de idade, ou 
na hipótese de emancipação ou concubinato”, resta claro que tal previsão ocasiona injustiças, já que, in 
casu, se trata de verba alimentar necessária a manutenção da fi lha da de cujus que ainda é estudante 
universitária, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade.

Dessa forma, nada mais concebível que a Impetrante, já cursando nível superior, preparando-se 
para o exercício da cidadania e qualifi cando-se para o trabalho, seja amparada a teor do art. 205, da 

CF. Nestes termos, temos que o recebimento da pensão pode ser até considerado como um incentivo 
a mais para que a jovem conclua os seus estudos. Vejamos o art. 205 da CF:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.

In casu, restou comprovado que, mesmo com o falecimento da sua provedora, e consequen-
temente, mesmo sem condições de arcar com o pagamento das mensalidades, a Impetrante não 
quedou-se inerte e fi rmou contrato com o FIES para que pudesse concluir com êxito sua graduação, 
restando comprovada sua perseverança com seu propósito.

Nessa mesma linha, encontramos outros diplomas legais, a exemplo do Estatuto do Servidor 
Público Federal (Lei nº 8.112), a legislação aplicável aos celetistas do INSS (Lei nº 8.213) e a que 
dispõe sobre a Pensão Militares (Lei nº 3.765/60), que asseguram o amparo do fi lho maior até 24 
(vinte e quatro) anos, desde que estudante.

Lei nº 3.765/60 alterada pela MP nº 2.215 de 31/08/2001 que Dispõe sobre as Pensões 
Militares.

(...)
Art. 7º. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração 
de benefi ciários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir:
(...)
d) fi lhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes 
universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e
e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte 
e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.(Grifo nosso).

Lei nº 8.112 de 11/12/1990 que Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

(...)
Art. 217. São benefi ciários das pensões:
IV – os fi lhos até vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 664, de 2014) (Vigência)
IV – o fi lho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015)
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

Lei nº 8.213 de 24/07/1991 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social

(...)
Art. 16. São benefi ciários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 
segurado:
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o fi lho não emancipado, de qualquer condição, menor 
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha defi ciência intelectual ou mental ou defi ciência grave

Registre-se, ainda, que se outras normas previdenciárias valorizam o direito do pensionista em 
ter condições de cursar o ensino superior, não há como prevalecer a restrição pura e simples da idade, 
a qual contraria frontalmente o direito à educação e à dignidade da pessoa humana, norteadores do 
ordenamento jurídico pátrio.

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 desam-
parados, na forma desta Constituição.
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Ressalte-se que, no julgamento do Mandado de Segurança nº 00086348.2015.8.05.0000, de 
relatoria do Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Junior, cuja ementa encontra-se reproduzida 
abaixo, o eminente relator destacou que:

“Nesta conformidade, diante da colisão entre os princípios da dignidade da pessoa humana e o da legali-
dade, indispensável será a ponderação de interesses, à luz da razoabilidade e da concordância prática ou 
harmonização.
Assim, os princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio devem prevalecer sobre as regras. No caso ver-
tente, a legislação estadual confronta com o princípio do acesso à educação, e até mesmo com o que ampara a 
dignidade da pessoa humana, pois a interrupção da prestação da pensão decorrente da morte de seu genitor, 
deixará a impetrante desprovida de renda e sem condições de suportar as despesas para conclusão de seu curso 
superior, ou mesmo seu sustento, possuindo, a verba pretendida, caráter alimentar.
Em hipóteses como a dos autos, é imperiosa a presença simultânea das circunstâncias fáticas de subsistir de-
pendência econômico-fi nanceira em relação ao falecido e de estar comprovada a sua atividade educacional, 
as quais justifi cam, em conjunto, dentro de um contexto de razoabilidade, a manutenção da pensão por 
morte até o limite de 24 (vinte e quatro anos) do benefi ciário, quando é presumível a conclusão dos estudos”.

Neste mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NETA SOB TUTELA DE AVÓ MA-
TERNA. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE ATÉ COMPLETAR 
24 ANOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUERENTE QUE 
ALCANÇOU A MAIOR IDADE, PORÉM ENCONTRA-SE MATRICULADA EM INSTI-
TUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 35 DA LEI 
9.250/1995. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PES-
SOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando a fi nalidade alimentar 
do benefício da pensão por morte e respeitados os direitos sociais inscritos em nossa Constituição, 
bem como os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, aplicável, por analogia, o 
quanto disposto no art. 35, § 1º, da Lei nº 9.250/1995, que altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas, em que considera como dependentes o irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, 
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, 
quando maiores até os 24 anos. Possível a inscrição da neta, estudante universitária, na qualidade de 
benefi ciária da pensão por morte temporária, mesmo após ter alcançado a maioridade, consubstancia-
da na comprovação da dependência econômica e de que encontrava-se na tutela da sua avó materna, 
servidora pública aposentada, desde os 5 anos de idade. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 
(TJBA, Agravo de Instrumento nº 0024090-67.2017.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora: 
Desª. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, Data da Publicação: 11/04/2018) (Grifo nosso).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMI-
NISTRATIVO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECI-
MENTO DA PENSÃO POR MORTE DE FILHA ATÉ 21 ANOS. POSSIBILIDADE. ENTEN-
DIMENTO FIRMADO NO STJ. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DIVERSO NA ORDEM ESTADUAL. RECURSOS 
IMPROVIDOS. 1. In casu, o juízo de base, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do 
CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para que o Estado restabeleça o benefício de pensão por 
morte à agravada, mantendo-se até a idade de 21 (vinte e um) anos, sob pena de multa diária. 2. A 
respeito do fumus boni iuris, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, fi rmou entendimento 
no sentido de que "a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos 
servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, 
conforme previsto na Lei n. 8.213/1991" (REsp n. RMS 51.452/MS). 3. Noutro vértice, desnecessário 
aprofundamento do debate a respeito do periculum in mora, pois é inconteste a sua existência, já que se 
trata de verba alimentar necessária a manutenção da fi lha do de cujus que ainda é estudante, iniciando 
o procedimento de ingresso em curso superior, atualmente com 18 (dezoito) anos de idade. (TJBA, 
Agravo de Instrumento nº 0026425-59.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. José 
Edivaldo Rocha Rotondano, Data da Publicação: 28/03/2018) (Grifo nosso).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E AD-
MINISTRATIVO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECI-
MENTO DA PENSÃO POR MORTE DE FILHA ATÉ 21 ANOS. POSSIBILIDADE. ENTEN-
DIMENTO FIRMADO NO STJ. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DIVERSO NA ORDEM ESTADUAL. RECURSOS IM-

PROVIDOS. 1. In casu, o juízo de base, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, 
deferiu a tutela provisória de urgência para que o Estado restabeleça o benefício de pensão por morte 
à agravada, mantendo-se até a idade de 21 (vinte e um) anos, sob pena de multa diária. 2. A respeito 
do fumus boni iuris, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, fi rmou entendimento no sentido 
de que "a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores 
públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme 
previsto na Lei n. 8.213/1991" (REsp n. RMS 51.452/MS). 3. Noutro vértice, desnecessário apro-
fundamento do debate a respeito do periculum in mora, pois é inconteste a sua existência, já que 
se trata de verba alimentar necessária a manutenção da fi lha do de cujus que ainda é estudante, 
iniciando o procedimento de ingresso em curso superior, atualmente com 18 (dezoito) anos de 
idade. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 0024914-26.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rela-
tor: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Data da Publicação: 28/03/2018) (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COM-
PLEMENTAR PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEN-
ÇA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A EMPRESA PATROCINADORA 
DO FUNDO DE PENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENSIONAMENTO POR MORTE 
DO GENITOR. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO EM FACE DO IMPLEMENTO DE 
IDADE (21 ANOS) CONFORME REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA EN-
TIDADE PREVIDENCIÁRIA. RELATIVIZAÇÃO ANTE PRECEITO CONSTITUCIONAL 
(ARTIGO 208, CF) DE PROTEÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO. FILHO PENSIONISTA 
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO ATÉ COMPLE-
TAR 24 ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICO FINANCEIRA. FATO INCONTROVERSO. 
POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CON-
FORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVI-
DO. A relação jurídica contratual referente à implementação de plano de previdência privada, da 
qual decorre o pensionamento por morte à parte autora, é travada entre a Petros e os participantes, 
não havendo relação direta entre este e a Patrocinadora, sendo descabida inclusão desta na demanda. 
Entendimento pacifi cado na jurisprudência do STJ. No presente caso, a dependência econômica do 
autor/apelado em relação ao genitor/ segurado é presumida, mormente considerando que percebia o 
benefício decorrente de sua morte, e sua condição de universitário foi comprovada. Logo, não se pode, 
operar a extinção da pensão, de caráter alimentar, enquanto mantida a condição de dependência do fi -
lho que, embora tenha atingido a maioridade da lei civil, ainda não concluiu o curso universitário, pois 
estar-se-ia a ferir o direito inalienável à educação, protegido pela Carta Magna. (TJBA, Apelação nº 
0102424-59.2010.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Relatora: Desª. ILONA MÁRCIA REIS, Data 
da Publicação: 14/03/2017) (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A EXTENSÃO 
DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE IDADE DO PENSIONISTA 
MATRICULADO EM CURSO UNIVERSITÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISI-
TO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
(TJBA, Agravo de Instrumento nº 0013733-62.2016.8.05.0000, Relator: Des. EMÍLIO SALOMÃO 
PINTO RESEDÁ, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 18/10/2016) (Grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 
PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GO-
VERNADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPENDENTE MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE 
UNIVERSITÁRIA. BENEFÍCIO. PRORROGAÇÃO ATÉ O LIMITE DE 24 ANOS. POSSIBI-
LIDADE. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL PRE-
JUDICADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do 
Governador do Estado porque o Funprev (Fundo de Previdência do Estado da Bahia) é vinculado à Se-
cretaria de Estado de Administração, a qual, por sua vez, subordina-se ao Governador, que pode rever 
os atos de concessão de benefícios previdenciários, providenciando, e, se for o caso, o restabelecimento 
do pagamento da pensão por morte percebida pela requerente. A perda da qualidade de dependente 
aos 21 anos, excluindo-se os estudantes que cursam o nível superior e possuem dependência fi nanceira, 
viola materialmente o disposto no art. 205 da Constituição Federal que estatui ser a educação direito 
de todos, a ser promovida e incentivada pelo Estado. Ademais, da detida análise dos autos, afere-se 
que há direito líquido e certo da impetrante em perceber, até a idade de vinte e quatro anos, o 
benefício da pensão por morte, com vistas a viabilizar a conclusão da graduação superior. O 
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julgamento de mérito deste writ, torna prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão 
que deferiu a liminar pleiteada. (TJBA, MS nº 0008634-48.2015.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator: Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Data do Julgamento: 14/04/16, 
Data da Publicação: 02/06/2016) (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. ESTU-
DANTE UNIVERSITÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 
ANOS OU CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 
9º, § 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.249/98. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
De acordo com o que preconiza o art. 9º, § 5º, da Lei Estadual nº 7.249/98, perdurará até 24 (vinte e 
quatro) anos de idade a condição de dependente para o fi lho solteiro, desde que não perceba qualquer 
rendimento e seja comprovada, semestralmente, sua matrícula e frequência regular em curso de nível 
superior. Na hipótese em apreço, como a pensionista está cursando ensino superior, preparan-
do-se para o exercício da cidadania e qualifi cando-se para o trabalho, nos termos do art. 205, 
da CF, deve continuar amparada, devendo ser mantida a sua condição de dependente, para fi ns 
previdenciários. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 
0020639-39.2014.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. GESIVALDO NASCIMENTO 
BRITTO, Datada Publicação: 25/03/2015) (Grifo nosso).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA, CUJOS REQUISITOS AUTORIZADORES ENCONTRAM-SE PRESENTES, AO 
CONTRÁRIO DO QUE ENTENDEU O JUÍZO A QUO. ESTUDANTE COMPROVADA-
MENTE MATRICULADO EM CURSO UNIVERSITÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR DO 
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO 
DE PENSÃO POR MORTE. AGRAVO PROVIDO. Melhor analisando a situação em exame, so-
bretudo após a juntada do documento de fl s. 94 ("Aviso de Crédito" juntado pela genitora do Agrava-
do, que dá conta de recebimento de "pensão previdenciária" em favor do seu fi lho), entendo presentes 
os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Negar a antecipação de tutela que determine o 
restabelecimento da pensão por morte em face da maioridade civil é fazer vista grossa à apreciação de 
outros fatores relevantes, como a incapacidade do jovem agravante de se manter e dar andamento ao 
seu curso universitário, retirando-lhe as chances de ter melhor futuro, pois, no momento, apresenta-se 
como absolutamente dependente da pensão por deixada por seu falecido pai. Por outro lado, além do 
nítido caráter alimentar do benefício perseguido a indicar sua urgência, não há que se falar em risco de 
prejuízo ao erário público, tendo em vista que, de qualquer sorte, o valor integral já está sendo pago à 
primeira agravante. Daí que a concessão da antecipação da tutela é medida que se impõe.(TJBA, Agra-
vo de Instrumento n 0011867-24.2013.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desª. MARIA 
DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, Data da Publicação: 18/12/2013) (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO 
POR MORTE – LEI Nº 7.249/98 – MAIORIDADE À ÉPOCA – 21 ANOS – MORTE DO 
INSTITUIDOR – ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA – CARACTERÍSTICAS DO CASO 
CONCRETO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – EQUIDADE – IN-
TERPRETAÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL À LUZ DO ARTIGO 205 DA 
CF/88 – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Au-
toridade coatora é aquela que pratica ou ordena, concreta e especifi camente, a execução do ato im-
pugnado, ou responde pelas suas consequências administrativas, ou ainda, que detém competência 
para corrigir a ilegalidade, contingência do titular da pasta estadual de Administração. Preliminar 
rejeitada. II – A Lei Estadual nº 7.249/98 – que dispõe acerca do Sistema de Seguridade Social dos 
Servidores Públicos Estaduais -, em seu art. 9º e seguintes, elenca como dependentes econômicos para 
fi ns previdenciários, os fi lhos solteiros, desde que civilmente menores (inciso II). III – “Perdurará até 
24 (vinte e quatro) anos de idade a condição de dependente para o fi lho e o enteado solteiros, desde que 
não percebam qualquer rendimento, na forma do parágrafo anterior, e sejam comprovadas, semestral-
mente, sua matrícula e freqüência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial, 
nas hipóteses previstas no art. 9º, da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971.” (§ 5º). IV – Ao 
tempo da edição da Lei nº 7.249/98 vigia como limite para que fosse atingida a maioridade a comple-
tude dos 21 (vinte e um) anos, patamar reduzido apenas quando do advento do NCC, em 2003. Não 
pretendeu o legislador ordinário, naquele momento, “deixar a descoberto da proteção estabelecida 
possíveis benefi ciários que se encontrassem no intervalo de 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos, idade 
em que muitos ainda precisam da proteção dos pais e da família para se desenvolverem adequadamente 
em direção à independência psicossocial e fi nanceira (v.fl s.87/88).V – In casu, a Autora completou a 
idade limite (18 anos) antes de ingressar no curso superior. Mas há que buscar a razoabilidade na in-

terpretação dessa regra, fi m de visualizar quem é o benefi ciário que se pretendeu amparar. Não parece 
crível que tenha sido apenas aquele estudante que precocemente ingressa no 3º grau, e sim o estudante 
médio, que vinha seguindo sua formação escolar dentro de um determinado padrão de normalidade. 
VI – À vista de uma política educacional sensível à reinclusão no processo de formação escolar/univer-
sitária, considerando ainda as cores dramáticas do caso em exame, em que uma jovem, golpeada pela 
orfandade paterna em momento decisivo da vida, enfrenta ansiedade e quadro depressivo, mostra-se 
adequado o enquadramento na regra de extensão do benefício, pelo menos até os 21 anos de idade, em 
reverência aos princípios da dignidade da pessoa humana, da equidade e da isonomia, compreensão 
que homenageia, ademais, o enunciado do art. 205 da Constituição Federal, elegendo a educação 
como “direito de todos e dever do Estado”, sendo “promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade. VII – Agravo Regimental prejudicado. Concessão da Segurança. (TJBA, MS n 0001364-
12.2011.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desª. MARIA DA GRAÇA OSÓRIO 
PIMENTEL LEAL, Data da Publicação: 16/11/2012) (Grifo nosso).

Ainda em alusão a dependência fi nanceira, compulsando os fólios, constata-se, à luz dos docu-
mentos colacionados, que a Impetrante não recebe nenhum benefício previdenciário (fl s. 162/163), 
que é solteira (fl . 164), bem como que não possui nenhum imóvel registrado em seu nome, nos 
termos das Certidões Negativas de Propriedade, expedidas pelos 07 (sete) Cartórios de Registro de 
Imóveis desta Capital (fl s. 180/186).

Na esteira dos referidos julgados, denota-se que julgar de forma diferente, privando a jovem 
universitária de perceber pensão por morte de sua genitora, quando está comprovado que é sua 
única fonte de renda e, portanto, inviabilizar o custeio de seus estudos, seria imputar-lhe tamanho 
retrocesso intelectual, o que acarretaria, com todas as vênias, violação inescusável a todo complexo 
normativo constitucional tocante ao direito à educação, que de forma tão clara, resguarda este direito.

Assim, diante da comprovada relação de dependência entre a Impetrante e sua genitora, veri-
fi ca-se que esta demonstrou, irrefutavelmente, a violação ao seu direito líquido e certo de receber 
o benefício de pensão por morte, até completar 24 (vinte e quatro) anos, quando, presume-se, que 
estará em condições de ingressar no difícil mercado de trabalho, que ora nos encontramos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PREJUDICADO o Agravo Regimental de fl s. 
140/149, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, determinando aos Impetrados que 
procedam, imediatamente, a concessão da pensão por morte à Impetrante, APARECIDA RAMOS 
DOS SANTOS SILVA, em face do falecimento da sua genitora, servidora pública estadual, até 
completar 24 (vinte e quatro) anos de idade.

É como voto.

TJBA – Apelação Cível nº 0531197-10.2014.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator 
(a): Des. Augusto de Lima Bispo, julgado em 05/03/2018

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. 
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. 
LEI Nº. 8.480/2002 E 10.963/2008. REESTRUTURAÇÃO NA CARREI-
RA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ATO OMISSIVO DA ADMI-
NISTRAÇÃO RELATIVO AO REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA 
PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO EM PARTE DA 
SEGURANÇA.
Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, tendo em vista que, se tratando 
de omissão da administração pública, confi gura-se uma relação de trato sucessivo e a 
violação do direito ocorre mês a mês.
Os servidores inativos possuem o direito de auferir toda e qualquer vantagem conferida 
aos servidores na atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassi-
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fi cação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Prerrogativa assegurada pela 
EC nº. 20/98 e ressalvada no art. 7º, da EC nº. 41/03.
Verifi cada a omissão das Leis nºs 8.480/2002 e 10.963/2008, somado a necessidade 
de sua aplicação a todos os servidores, vez que, com a mudança do regime jurídico, os 
aposentados não podem permanecer na antiga classifi cação, além da impossibilidade de 
se conceder benefícios aos servidores da ativa, decorrente da reclassifi cação dos cargos, 
sem estendê-los aos aposentados, não resta dúvida de que aos inativos aproveita o quanto 
possível estiver estabelecido na novel legislação para a reclassifi cação dos aposentados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0531197-10.2014.805.0001, tendo 
como Apelante Tania Maria Paixão Martinez e como apelado Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tania Maria Paixão Martinez e outras contra 
Sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos 
autos da Ação Ordinária, tombada sob o nº 0531197-10.2014.805.0001, proposta por Estado da 
Bahia, declarou a prescrição extinguiu a ação com resolução do mérito.

Adoto o relatório constante na sentença prolatada às fl s. 1,070/1.072.
Irresignada com o decisum, a parte autora apelou, às fl s. 1.074/1.096, sustentando, em síntese, 

a inocorrência de prescrição, porquanto a hipótese seria de relação de trato sucessivo.
Alegam que são integrantes do Magistério Público do Estado da Bahia e, após dedicarem 

mais de trinta anos de suas vidas, foram surpreendidas primeiro, no ano de 1988 por meio do 
Decreto 506/1987 e a Lei nº 4.694/87 (Plano de Carreira do Magistério Público de 1º e 2º Grau), 
em seguida nos anos de 1998 com a edição da Lei nº 7.250 e, 2002 com a edição da Lei nº 8.480 
que, no decorrer do tempo fi xaram critérios para a progressão horizontal dos servidores públicos e 
promoção de reclassifi cações.

Ressaltam que com a nova estrutura, todos os ocupantes dos cargos de provimento efetivo de 
Professor e Coordenador Pedagógico foram enquadrados na Classe "A", etapa inicial da progressão 
prevista no art. 7º, da Lei de nº 8.480/02.

Argumentam ser possível que esta reclassifi cação atinja os professores da inatividade, tendo 
em vista a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, apontando a existência de fl agrante 
ilegalidade quando do afastamento das ascensões, que quedaram-se inatingidas pela benesse produzida 
pela alteração legislativa, sendo esta uma ofensa aos princípios da irredutibilidade salarial e à isonomia.

Apontam jurisprudência desta corte a seu favor.
Por fi m, pugnam pela reforma da sentença, para que seja provido o apelo, condenando o Estado 

da Bahia a reenquadrá-las nas pertinentes classifi cações horizontais que ocupavam na vigência da Lei 
nº 4.694/1987, determinando a aferição do tempo de serviço, para fi ns de reenquadramento nas 
respectivas classes, computando-se um interstício de 3 (três) anos de efetivo trabalho para permanência 
em cada classe conforme art. 4º, inciso II, do Decreto nº 8.541/2003, bem como ao pagamento das 
parcelas vencidas condizentes a diferença entre a remuneração atribuída a Classe “A” da Carreira 
do Magistério Público Estadual do Ensino Médio e Fundamental e, a efetivamente devida, ante a 
correta classifi cação ora atribuída, desde a edição do ato coator até a data de efetivo pagamento.

Recebido o apelo em seus regulares efeitos, o apelado foi regularmente intimado, tendo apre-
sentado suas contrarrazões, às fl s. 1,101/1,124, refutando as alegações das apelantes e requerendo o 
improvimento do apelo.

Em cumprimento ao art. 931, do CPC de 2015, encaminho os autos à Secretaria, com 
o presente relatório, salientando que o recurso em questão é passível de sustentação oral, nos 
termos do art. 937 do CPC de 2015.

VOTO

Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos objetivos e subjetivos de sua 
admissibilidade.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.

A prescrição declarada pela sentença recorrida deve ser afastada, vez que, em se tratando 
de relação jurídica de trato sucessivo, posto que a reclassifi cação, como a que está sob análise no 
presente caso, caracteriza-se por prestações periódicas devidas pela Fazenda Pública, o direito se 
renova mensalmente enquanto as apelantes não forem reenquadradas e tiverem incluídas em suas 
remunerações a diferença, sendo que a prescrição vai incidir apenas sobre as verbas que não foram 
pleiteadas em tempo hábil, e não sobre o direito em si.

Assim dispõe a Súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver 
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüê-
nio anterior à propositura da ação.

Para elucidar as dúvidas acerca do tema do fenômeno prescricional consoante Decreto nº 
20.910/32, necessário se faz colacionar as oportunas conclusões do Ministro Moreira Alves, sobre o 
tema, no voto proferido no RE 37.743:

Fundo de direito é a expressão utilizada para signifi car o direito de ser funcionário (situação jurídica fun-
damental) ou os direitos a modifi cações que se admitem em relação a esta situação jurídica fundamental, 
como reclassifi cações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratifi cação 
por prestação de serviço especial etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, 
em cinco anos da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito de receber as 
vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modifi cações ulteriores é 
mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido 
(dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento, e, por isso, se 
restringe as prestações vencidas há mais de cinco anos.

Nítido está que o caso em exame se coaduna com a segunda hipótese, por confi gurar relação 
de trato sucessivo, cuja pretensão pecuniária se renova todo o mês em que as apelantes não são regu-
larmente reclassifi cadas e computadas as diferenças em seus vencimentos. Apesar dos esforços do 
Estado da Bahia em erigir convencimento no primeiro sentido, não há prescrição do fundo de direito.

Afastada, portanto, a prejudicial de prescrição acolhida pelo Juíz a quo, passa-se ao exame 
do mérito.

Pois Bem. A Lei Estadual nº 8.480/2002, que estruturou a carreira do Magistério Estadual foi 
omissa quanto ao novo enquadramento dos servidores inativos. Vejamos o quanto disposto no art. 
7º da supracitada norma:

Art. 7º – Os atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Professor e Coordenador Pedagógico serão 
enquadrados na classe "A" do nível correspondente ao cargo ocupado, de acordo com a carga horária semanal 
a que estejam submetidos.

Observe-se que diante da omissão legislativa, a Administração Pública atribuiu às Impetrantes 
a classe inicial de seus respectivos níveis. Acrescente-se a isso o fato de ser impossível a progressão 
funcional dos inativos, pois jamais teriam condições de atender aos requisitos legais para obterem o 
direito à nova classifi cação.
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Nesta esteira, vale verifi car os critérios exigidos pela Lei nº 8.480/2002 para a progressão na 
carreira dos professores estaduais:

Art. 4º – A promoção na carreira do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio far-se-á 
de uma classe para a imediatamente superior, dentro do mesmo nível, observada a disponibilidade orça-
mentária, a requerimento do interessado e após a comprovação de estar o servidor no efetivo exercício das 
atividades de magistério correspondentes às atribuições do cargo que ocupa e, conforme o caso, dos seguintes 
requisitos:
I – da classe "A" para a Classe "B": aprovação no Programa de Certifi cação Ocupacional;
II – para as demais classes: revalidação da Certifi cação Ocupacional e permanência do servidor, por, no 
mínimo, 03 (três) anos na classe atribuída ao nível do cargo ocupado. (...)
Art. 5º – A Certifi cação Ocupacional constitui programa de capacitação que inclui exames práticos e teóri-
cos, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento e atualização profi ssional do servidor do Magistério do 
Ensino Fundamental e Médio com vínculo permanente com o Estado.
§ 1º – O programa referido neste artigo será executado sistematicamente e de forma continuada sob a coor-
denação da Secretaria da Educação.
§ 2º – A certifi cação individual do servidor deverá ser revalidada a cada período de 03 (três) anos, sendo a 
sua aprovação no programa o requisito indispensável para a promoção prevista nesta Lei.

Ora, fácil é a conclusão de que a Administração Pública não poderia ter conduzido os ativos 
e inativos à classe “A”, posto que tal tratamento, aparentemente igualitário, resultou por prejudicar 
os últimos que, diante da impossibilidade de progressão funcional fi carão sempre recebendo seus 
proventos de acordo com errôneo enquadramento.

Decerto, não se pode tratar igualmente os desiguais, sob pena de violar o próprio princípio da 
igualdade, consubstanciado em nossa Carta Maior. Trata-se da consagração do princípio da paridade 
entre ativos e inativos.

Com a promulgação da Lei 10.963/2008, que reestruturou mais uma vez o plano de carreira 
e vencimentos do Magistério Público, aparentemente tais questões teriam sido resolvidas, já que o 
artigo 11 expressamente previu os casos dos aposentados e pensionistas estabelecendo que:

Art. 11 – Os aposentados e pensionistas das atuais Classes A a F, dos Níveis 3 e 4, terão seus proventos ajus-
tados às disposições do art. 6º e do Anexo II desta Lei, observada a situação em que se encontravam na data 
da aposentadoria ou em que se originou a pensão.

Por sua vez o art. 6º assim dispôs:

Art. 6º – Os atuais ocupantes dos cargos de Professor e Coordenador Pedagógico, Níveis 3 e 4, fi cam enqua-
drados, de acordo com a titulação e, quando couber, com a opção manifestada na forma do § 1º deste artigo, 
nos Padrões e Graus seguintes:
I – Padrão P, no Grau correspondente à classe atualmente ocupada, os atuais integrantes do nível 3, com 
titulação mínima em licenciatura plena;
II – Padrão E, no Grau correspondente à classe atualmente ocupada, os atuais integrantes dos níveis 3 e 4, 
com titulação mínima em licenciatura plena e especialização em nível de pós-graduação, com carga horária 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
III – Padrão M, no Grau correspondente à classe atualmente ocupada, os atuais integrantes dos níveis 3 e 
4, com titulação em licenciatura plena e mestrado;
IV – Padrão D, no Grau correspondente à classe atualmente ocupada, os atuais integrantes dos níveis 3 e 4, 
com titulação em licenciatura plena e doutorado.
§ 1º – A Secretaria da Educação promoverá, no prazo de 90 (noventa) dias, de ofício ou a requerimento do 
interessado, a revisão do enquadramento mediante a comprovação da titulação de Especialização em nível 
de Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado, obtida entre 01 de janeiro de 1998 e 29 de fevereiro de 2008.

Todavia, o que se percebe é que as apelantes, assim como os demais inativos e pensionistas, diante 
da omissão da Administração Pública conforme a legislação anterior, foram enquadradas como sendo 
classe “A”, sendo que com a promulgação do novo plano de carreira em 2008, foi imediatamente 
enquadrada como sendo grau I.

Assim, sem que promovam a aludida adaptação dos inativos ao Regime Jurídico, como lhes 
cabia, culminaram por imprimir fortes prejuízos aos mesmos, mediante a continuidade de sua 
conduta omissiva com o advento da Lei Estadual nº 10.963/2008, e agora com a publicação do 
Decreto nº 11.594/2009 foi procedida nova violação aos direitos dos inativos, perpetuando-se os 
prejuízos impingidos.

Com efeito, observa-se que, com esse ato, a Administração Pública estadual ratifi cou, agora 
comissivamente, a estagnação das Impetrantes na classe e grau rasteiros, não aplicando o princípio 
da paridade a que fazem jus.

Analisando-se os dispositivos da lei antiga e da nova, isto é, do art. 4º da Lei 8.480/2002 e art. 
9º da Lei 10.963/2008, pode-se verifi car que a progressão e acesso aos benefícios da remuneração 
progressiva, e que supostamente seria emanada da nova legislação são os mesmos, salvo discretas 
mudanças de nomenclatura e exigência de ponderação institucional, que no silêncio da norma 
regulamentadora quanto ao avanço horizontal, infere-se do conteúdo do art. 3º, I, do Decreto nº 
11.594/2009, que é “estar o servidor no efetivo exercício de atividades do Magistério, correspondentes 
às atribuições do cargo que ocupe”, como já ocorria na legislação pretérita.

Ademais, deve-se afastar quaisquer critérios e requisitos que são inatingíveis pelos Aposentados, 
a exemplo da Certifi cação Ocupacional, avaliação individual, avaliação institucional, bem como a 
disponibilidade de vagas.

Sobre o tema já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ADVENTO DA LEI ESTA-
DUAL NÚMERO 8.480/2002. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO 
REENQUADRAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATI-
VOS. PROMULGAÇÃO DA LEI NÚMERO 10.963/2008. ENQUADRAMENTO EM GRAU E NÍ-
VEL CORRELACIONADO COM A CLASSE ANTERIOR À QUE PERTENCIA. DIREITO LÍQUI-
DO E CERTO VIOLADO. Mostra-se legítimo o Secretário de Educação do Estado da Bahia para fi gurar 
no feito, pois executo o reenquadramento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não importa se 
tenha ultrapassado 120 dias entre a data da publicação da lei sub judice e a impetração do mandamus, pois 
a lesão a direito liquido e certo da m Na hipótese em apreço investiga-se se a impetrante, com a vigência da 
Lei Estadual número 8.480/02 e agora da Lei número 10963/2008 fora enquadrada em nível correspon-
dente ao que se aposentou. Perquire-se, se houve respeito ao princípio da paridade entre ativos e inativos. 
Com a omissão da Lei 8.480/02 acerca dos pensionistas e aposentados verifi ca-se que a Administração Pú-
blica conduziu ativos e inativos à classe "A", o que não poderia ter feito, pois tal tratamento, aparentemente 
igualitário, resultou por prejudicar os inativos que, diante da impossibilidade de progressão funcional, 
fi cariam sempre recebendo seus proventos te acordo com o errôneo enquadramento. Com o advento da Lei 
10963/2008, que reestruturou mais uma vez o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do 
Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, aparentemente tais questões teriam sido resolvidas. To-
davia, não é o que se verifi ca. In casu, consoante documento de fl . 25, que publicou ofi cialmente a aposenta-
doria da impetrante consolidada no Cargo de Professor/Nível 3, não se atesta expressamente nos documentos 
a classe em que fora enquadrada a impetrante, todavia, da análise dos contracheques de abril/julho de 2008 
(fl s. 67/68), verifi ca-se que a impetrante recebia vencimento básico de R$ 547 (quinhentos e quarenta e 
sete reais), o que, segundo o anexo III da Lei 10.963/2008 corresponde ao menor padrão e grau previstos 
(Padrão P, Grau I), que, correlacionado com o Anexo II, referia-se a antiga Classe A (fl s. 63/64). Resta 
claro, portanto, que com a omissão da legislação anterior, a impetrante fora enquadrada na Classe A, fato 
este que, com a promulgação do novo Plano de Carreira, implicou no novo enquadramento imediatamente 
no Grau I. Em sendo assim, a Lei Estadual número 8.480/2002, antigo Plano de Carreira do Magistério 
Público Estadual, embora omissa quanto ao novo enquadramento dos servidores inativos, deve ser utilizada 
como parâmetro, considerando apenas o tempo de serviço destas quando em atividade. Não cabe a concessão 
da segurança quanto aos valores pretéritos, pois o mandado de segurança não é ação de cobrança. Segurança 
Parcialmente concedida. (TJ-BA Mandado de Segurança nº 12428-6/2009, Rel. Des. ROSITA FALCÃO 
DE ALMEIDA MAIA, j. 27 de agosto de 2009 e publicado no dia 28 de agosto de 2009.)

MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 8480/2002. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE 
CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SITUAÇÃO DOS 
INATIVOS NÃO DISCIPLINADA DIRETAMENTE NA ALUDIDA NORMA. OMISSÃO DAS 
AUTORIDADES IMPETRADAS QUANTO AO REENQUADRAMENTO DOS APOSENTA-
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DOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE EDU-
CAÇÃO, QUE SE REJEITA, POSTO QUE, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PRESENTE 
MANDAMUS, SERÁ O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO O RESPONSÁVEL PELO REENQUA-
DRAMENTO DAS IMPETRANTES AOS CARGOS PLEITEADOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA 
DE INTERESSE DE AGIR, QUE SE REJEITA, POSTO QUE AS IMPETRANTES ESPECIFICA-
RAM O PROVIMENTO JURISDICIONAL PERSEGUIDO, BEM COMO A UTILIDADE DE 
TAL PROVIMENTO PARA AS SUAS VIDAS FUNCIONAIS. PRELIMINAR DE DECADÊN-
CIA, QUE SE REJEITA, POSTO QUE “O ATO COATOR MATERIALIZA-SE QUANDO DO 
PAGAMENTO DOS PROVENTOS ÀS IMPETRANTES, ENSEJANDO A RENOVAÇÃO DO 
SEU PRAZO DECADENCIAL MÊS A MÊS”. APLIQUE-SE, POR ANALOGIA, A SÚMULA DE 
Nº 85, DO STJ, QUE DIZ: "NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A 
FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 
O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES 
VENCIDAS ANTES DO QÜINQÜÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO". PRELIMI-
NAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE, QUE SE REJEITA, 
POSTO QUE, DA ANÁLISE DOS AUTOS, BEM COMO DOS ARTIGOS 4º, 5º E 7º DA LEI 
ESTADUAL 8480/2002, FACILMENTE SE PERCEBE QUE A IMPETRAÇÃO NÃO SE DEU 
CONTRA LEI EM TESE, MAS ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POSTO 
QUE NADA FIZERAM PARA ADAPTAR AS IMPETRANTES AO NOVO REGIME JURÍDICO 
CRIADO PELA APONTADA NORMA. NO MÉRITO A LEI 8.480/2002, AO REESTRUTU-
RAR O PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA, ESTABELECEU CRITÉRIOS DE 
PROGRESSÃO PARA AS CLASSES SUPERIORES QUE NÃO PODEM SER ATINGIDOS PELOS 
SERVIDORES INATIVOS, VISTO QUE EXIGIU, EM SEU ARTIGO 4º, "O EFETIVO EXER-
CÍCIO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO", IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, A PROGRES-
SÃO HORIZONTAL DOS APOSENTADOS, O QUE CONFIGURA FLAGRANTE AFRONTA 
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, POSTO QUE SOMENTE OS ATIVOS PODERÃO OBTER 
PROMOÇÃO FUNCIONAL, CONDENANDO OS INATIVOS A PERMANECEREM NA MES-
MA CLASSE, FACE A IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAREM QUE ESTÃO NO EFETIVO 
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO, JUSTIFICANDO A CONCESSÃO DA 
SEGURANÇA PRETENDIDA PARA QUE AS IMPETRANTES SEJAM RECOLOCADAS NA 
CLASSIFICAÇÃO HORIZONTAL QUE OCUPAVAM NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 4.694/1987. 
SEGURANÇA CONCEDIDA."; "Classe: MANDADO DE SEGURANÇA Número do Processo: 
3174-6/2007 Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Relator: JOSE OLEGARIO MONCAO CAL-
DAS Data do Julgamento: 08/01/2010.

É preciso dizer que em 18 de janeiro de 1999, com o advento da Emenda à Constituição 
Estadual n° 07, o § 2° do art. 42, passou a ter a seguinte redação:

Art. 42 – (...) § 2° – Observado o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos da apo-
sentadoria e as pensões serão revistos sempre na mesma proporção e data em que se modifi car a remuneração 
dos servidores ativos, sendo também estendidos aos inativos e aos pensionistas quaisquer BENEFÍCIOS OU 
VANTAGENS concedidas posteriormente aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou RECLASSIFICAÇÃO do cargo ou função em que se tiver dado a aposentadoria ou que 
serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei.

Portanto, o Constituinte Estadual, simetricamente ao Federal, determinou a extensão de quais-
quer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassifi cação do cargo ou função em que se tiver dado a aposentadoria, pre-
servando, desta forma, o núcleo normativo referente à paridade remuneratória.

Não se argumente em contrário que tal princípio foi excluído da Magna Carta, porquanto esta 
inovação não poderia alcançar o ato jurídico perfeito e/ou o direito adquirido. Assim, o art. 7°, da 
aludida EC n° 41 ressalvou da sua incidência legal os servidores já aposentados ou que, na data da 
publicação desta emenda reuniam os requisitos para passar a inatividade.

Nesse sentido, sabemos que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade de 
estatuto funcional. Portanto, verifi cada a omissão da lei, em relação aos aposentados, a qual estatui 
o novo Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 
do Estado da Bahia, somado a necessidade de aplicar a referida norma a todos os servidores, vez que, 
com a mudança do regime jurídico, os aposentados não podem permanecer na antiga classifi cação, 
além da impossibilidade de se conceder benefícios aos servidores da ativa, decorrente da reclassifi cação 
dos cargos, sem estendê-los aos aposentados, não resta dúvida de que aos inativos aproveita o quanto 
possível estiver estabelecido na novel legislação para a reclassifi cação dos aposentados.

É evidente que, se uma norma contraria a Constituição Federal, determinando enquadramento, 
com violação frontal de sua disposição, além de vergastar direito adquirido dos inativos, essa dis-
posição é portadora de inconstitucionalidade material, não devendo ser aceita pela Administração.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos parâmetros delimitados em decisum proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 606.199 – RG/PR, com o tema 439 (repercussão Geral) foi: 
de não haver direito adquirido ao regime jurídico pelo servidor.

Nesta senda, afi rmou o Min. Barroso que:

Se, de um lado, é legítimo ao Estado modernizar sua estrutura funcional, podendo estipular critérios de pro-
gressão e de promoção baseados no mérito e na efi ciência, de outro, não se pode permitir que a lei aproveite 
o ensejo para, por via transversa, alijar servidores inativos dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos 
pela Constituição quanto a vantagens concedidas aos ativos.

A regra constitucional da paridade, repito, não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do 
valor nominal dos proventos e à revisão remuneratória geral dada aos ativos, mas sim às vantagens decorren-
tes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos.

Realmente, logo após o enquadramento inicial isonômico, a lei paranaense previu a possibilidade de rápido 
desenvolvimento de carreira para os servidores ativos. Dos três critérios escolhidos para permitir a progressão, 
a antiguidade, a titulação e a avaliação de desempenho, dois possuem requisitos extensíveis a aposentados, 
diante de sua natureza objetiva: a titulação e o tempo de serviço.

Assim, para a aplicação da Lei Estadual que estabeleceu o plano de carreira do magistério público do Estado 
da Bahia deve ser considerado que o servidor tenha se aposentado antes do advento da EC nº 41/03, reco-
nhecendo o direito a serem reenquadrados nas classes imposta na legislação.

Estando assim, tal entendimento em consonância com o fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do RE 606.199-RG/PR, eleito como paradigma, devendo, portanto, ser aplicados os 
termos do §3.º, do art. 543-B, do Código de Processo Civil.

Desse modo, enfatize-se que as apelantes, por terem prestado pelo menos 25 anos de serviço, já 
que se aposentaram, alcançariam o atual Grau VII. Veja que o artigo 3º do Decreto nº 11.594/2009 
também prevê os requisitos para progressão no sentido de cumprir o interstício mínimo de 03 
(três) anos de permanência no padrão atribuído ao cargo ocupado, afastando os requisitos que são 
inatingíveis pelas mesmas, a exemplo da Certifi cação Ocupacional, bem como a disponibilidade de 
vagas – aplicável apenas para fi ns de progressão.

Ex positis, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para afastar a 
prescrição e, no mérito JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para determinar 
que seja aferido o tempo de serviço das apelantes a fi m de verifi car o grau que ocupariam conforme 
os critérios da Lei Estadual nº 8.480/2002, computando-se o interstício de 3 (três) anos de efetivo 
trabalho para permanência em cada grau (classe), cf. regime jurídico contemplado pela citada lei 
estadual, afastando os requisitos que são inatingíveis, realizando a reclassifi cação das servidoras ina-
tivas e, reconhecendo o direito a percepção das parcelas vencidas a partir da impetração, condizentes 
à diferença salarial que advenha do correto reenquadramento, observada a prescrição quinquenal.

Condeno, ainda, o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação.
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TJBA – Agravo de Instrumento nº 0020560-55.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível , 
Relator (a): Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 22/05/2018

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVEN-
TOS DE APOSENTADORIA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE ILHÉUS. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE 
TRATO SUCESSIVO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 85, DO STJ. ANTECI-
PAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA NAS HIPÓTESES DE TUTELA DE BEM 
JURÍDICO RELEVANTE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 88 E 89, DA LEI MUNICI-
PAL 1.018/1970. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ÉPOCA DA 
INATIVAÇÃO, SOB A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. POSTERIOR 
REVOGAÇÃO DA LEI QUE NÃO INTERFERE NO DIREITO DA PARTE 
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT AC-
TUM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 85, do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo 
em que a fazenda pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o 
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes 
do quinquênio anterior a propositura da ação.” Afasta-se, portanto, a prejudicial de 
mérito, com base neste fundamento.
2. As vedações à concessão de liminares contra a Fazenda Pública devem ser inter-
pretadas restritivamente e de fato tem sido amplamente fl exibilizadas pela juris-
prudência, que admite em determinados casos a antecipação dos efeitos da tutela 
contra a Fazenda Pública, visando preservar bem jurídico relevante e evitar dano 
de difícil ou incerta reparação.
3. A informação de que a norma do art. 89, da Lei Municipal n.º 1.018/1970 é 
inconstitucional carece de comprovação pela parte Agravante e também não foi 
enfrentada pelo Juízo do Primeiro Grau, estando inviabilizado o estudo nesta ins-
tância recursal, neste momento.
4. O argumento de que a servidora era celetista, não amparada, portanto, pelo 
Estatuto dos Servidores, é contrariada por documentos produzidos pela própria 
Agravante, que indicam a condição de estatutária da parte Agravada, quando ainda 
estava em atividade.
5. A revogação posterior da Lei 1.018/1970 não implica na perda do direito da 
parte Agravada de perceber os seus proventos com base no texto legal vigente à 
época da jubilação. Em verdade, nos termos da Súmula 359, do STF, os proventos 
da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em o servidor civil, reuniu os 
requisitos necessários.
6. A tese de incorreção da interpretação dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal 
1.018/1970, por sua vez, deve ser rechaçada em razão da vasta demonstração de que 
a servidora sempre contribuiu com base no valor integral de seus ganhos brutos, 
inexistindo na norma em comento qualquer ressalva ou regra que indique a possi-
bilidade de redução de tais valores para fi ns de aposentadoria.
7. Afasta-se, pelas mesmas razões, o fundamento de que a Lei não previa a hipó-
tese de pagamento com base no valor integral percebido pelo servidor enquanto 
em atividade, notadamente porque inexiste nos autos qualquer demonstração so-
bre a forma a ser adotada para a fi xação da aposentadoria. Contrariamente, o teor 

normativo é claro no sentido de que eventual concessão pela Previdência de valor 
inferior aos ganhos do servidor, implicaria em complementação dos proventos pelo 
Ente Municipal.
8. Agravo ao qual nega-se provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ilhéus, contra deci-

são proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela localidade, no processo 0501788-
66.2017.8.05.0103.

De acordo com as suas razões, o Juízo a quo determinou a imediata inclusão da agravada em 
folha de pagamento, para recebimento da complementação dos proventos de aposentadoria, com 
todas as vantagens, levando-se em consideração para cálculo a classe, nível e adicionais por tempo 
de serviço, sob pena de pagamento de multa diária.

Informa, porém, que a referida decisão tem aptidão para ocasionar prejuízos irreparáveis para 
o Município, devendo ser revogada. Por outro lado, defende a hipótese de vedação legal à concessão 
de liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da Ação.

Pugna, desta forma, por uma tutela que suspenda os efeitos da decisão agravada e, no mérito, 
revogue-a integralmente.

Trouxe como fundamentos (1) a prescrição do direito de complementação de proventos, por 
ter o ato aposentador ocorrido no ano de 2002, ao passo que a propositura da ação ocorreu apenas 
em 2015; (2) impossibilidade de concessão de liminares contra a fazenda pública, que esgotem no 
todo ou em parte o objeto da Demanda; (3) a inconstitucionalidade do art. 89, da Lei Municipal 
n.º 1.018/1970; (4) a ausência de condição de servidora pública da Agravada, cujo vínculo funcional 
tinha natureza celetista; (5) a revogação da Lei Municipal n.º 1.018/1970; (6) a incorreção da inter-
pretação dos arts. 88 e 89, da Lei n.º 1.018/1970; e (7) a ausência de previsão legal para pagamento 
de todas as vantagens recebidas pelo servidor da ativa após a jubilação.

O Recurso foi interposto tempestivamente e independe de preparo, nos termos do art. 153, 
I, do RITJBA.

Analisando monocraticamente a questão, optei por atribuir efeito suspensivo ao Recurso, em 
razão da regra da Lei 8.437/1992, c/c o art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, que informam não ser 
cabível a concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgotem no todo ou em parte o objeto 
da Demanda ou que promovam o aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 
natureza.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte Agravada, tendo por fundamento a tese de que a 
sua aposentaria deu-se em valor menor que o de contribuição, fato que acarretou-lhe sérios preju-
ízos ao longo dos anos, sendo premente a necessidade de se adequar o valor hoje percebido ao que 
efetivamente deveria ter sido pago desde o início da inatividade.

Pugna, desta forma, pelo improvimento das razões recursais.
O Juízo Singular não encaminhou informações.
É o relatório que ora submeto aos demais integrantes da Quinta Câmara Cível.
Peço a inclusão do feito em pauta de julgamento.
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VOTO

Cumpridos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso e 
passo ao exame de suas razões.

A irresignação do Município de Ilhéus decorre do fato de ter sido proferida pelo Juízo Singular 
uma decisão interlocutória que esgotou parcialmente o mérito da Demanda, ao determinar que em 
até 30 dias fosse viabilizada a inclusão da parte Agravada em folha de pagamento, para que pudesse 
perceber a complementação dos proventos de aposentadoria, levando-se em consideração para cálculo 
a classe, nível e adicionais de tempo de serviço.

Delimitando a controvérsia, suscitou o Município (1) a prescrição do direito de complementação 
de proventos, por ter o ato aposentador ocorrido no ano de 2002, ao passo que a propositura da ação 
ocorreu apenas em 2015; (2) impossibilidade de concessão de liminares contra a fazenda pública, 
que esgotem no todo ou em parte o objeto da Demanda; (3) a inconstitucionalidade do art. 89, da 
Lei Municipal n.º 1.018/1970; (4) a ausência de condição de servidora pública da Agravada, cujo 
vínculo funcional tinha natureza celetista; (5) a revogação da Lei Municipal n.º 1.018/1970; (6) a 
incorreção da interpretação dos arts. 88 e 89, da Lei n.º 1.018/1970; e (7) a ausência de previsão 
legal para pagamento de todas as vantagens recebidas pelo servidor da ativa após a jubilação.

Cumpre-se inicialmente analisar a questão prejudicial.
1. Da prejudicial de mérito – Prescrição.
A prejudicial de mérito por prescrição deve ser rejeitada.
A matéria em debate trata de verba alimentar, consubstanciada em obrigação de trato sucessivo, 

cujas prestações renovam-se mês a mês.
Para casos análogos, é aplicável a Súmula 85 do STJ, cujo enunciado transcrevo a seguir:

SÚMULA 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública fi gure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (grifei)

Afasto, assim, a prejudicial.
2. Da Impossibilidade de concessão de liminares contra a fazenda pública.
O cerne da questão em debate é a defi nição sobre ser ou não possível a antecipação de tutela 

contra a Fazenda a Pública, que esgote no todo ou em parte o objeto da Demanda. Logo, a análise 
do presente caso encontra-se limitada ao exame não exauriente das questões suscitadas no bojo deste 
Recurso e documentos que o instruem, por tratar-se de Feito ainda em fase inicial.

Equivale a dizer que um estudo mais aprofundado das questões discutidas pelas partes transbor-
daria os limites do Agravo de Instrumento, podendo caracterizar a supressão da instância originária.

É possível verifi car, todavia, a partir da documentação que guarnece este Instrumento, que à parte 
Autora, ora Agravada, foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição no dia 11/06/2002 
(fl s. 45), com proventos iniciais de R$ 488,07 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

É possível também obter a informação de que o vencimento bruto percebido pela Agravada 
naquele mês, exercendo o cargo de professora, era de R$ 751,72 (setecentos e cinquenta e um reais 
e setenta e dois centavos.

Como bem pontuado pelo Juízo Singular, o vínculo empregatício da Recorrida era regido pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus (Lei Municipal n.º 1.018/1970), vigente 
à época da aposentadoria, que assegurava aos funcionários daquela localidade o direito a proventos 
integrais, nos termos dos arts. 88 e 89, a seguir transcritos:

Art. 88. O município não possui regime próprio de previdência social e assegurará aos seus funcio-
nários e demais servidores e seus dependentes, a aposentadoria e as demais prestações previstas na 
Lei Orgânica da Previdência Social, de acordo com o seu regulamento, por intermédio do Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS).

Art. 89. O Município complementará as obrigações que lhe são impostas, quanto ao regime 
previdenciário assegurado aos seus funcionários, pela Constituição Federal, no caso em que não 
sejam satisfeitas, no todo ou em parte, pela Lei Orgânica da Previdência Social. (grifei)

Pois bem. A Lei 8.437/1992, em seu art. 1º, aplicável por força do art. 1º, da Lei 9.494/1997 
aos casos em que se examina pedidos de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, veda a 
concessão de liminar “toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de 
mandado de segurança”.

A Lei 12.016/2009, por sua vez, disciplina que “não será concedida medida liminar que tenha 
por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 
exterior, a reclassifi cação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (grifei)

Tais vedações, porém, devem ser interpretadas restritivamente e de fato tem sido amplamente 
fl exibilizadas pela jurisprudência, que admite em determinados casos a antecipação dos efeitos da 
tutela contra a Fazenda Pública, visando preservar bem jurídico relevante e evitar dano de difícil ou 
incerta reparação.

As restrições à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública também foram suavizadas 
após a edição da Súmula n.º 729, do Supremo Tribunal Federal, contendo o seguinte enunciado:

Súmula 729 – A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade não se aplica à antecipação de tutela 
em causa de natureza previdenciária.

Trilhando neste sentido, cito o julgamento materializado na seguinte Ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR SOB GUARDA. PENSÃO POR MOR-
TE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE. LEI 9.494/1997. PRAZO DECADENCIAL. FALTA DE INTERESSE RE-
CURSAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de ve-
dação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza 
previdenciária, como ocorre na espécie. (omissis)
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1646326/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
21/03/2017, DJe 24/04/2017)

No caso concreto, a decisão agravada garantiu à parte Recorrida, antecipando os efeitos da 
tutela, o pagamento de valor correspondente à complementação da aposentadoria, tratando-se, pois, 
de benefício previdenciário, com previsão nos arts. 88 e 89, da Lei Municipal 1.018/1970, vigente 
à época da passagem à inatividade.

Nos termos dos ensinamentos jurisprudenciais referidos, constato que inexistia qualquer óbice 
à concessão da medida antecipatória da tutela. Sirvo-me deste momento, por conseguinte, para rever 
o posicionamento adotado no momento da análise monocrática proferida neste Recurso, quando 
optei por atribuir efeito suspensivo ao Agravo.

3. Da Inconstitucionalidade do art. 89, da Lei Municipal n.º 1.018/1970.
O presente fundamento do Agravo deve também ser afastado, por não ter o Agravante produ-

zido qualquer elemento informativo que aponte para a prévia declaração de inconstitucionalidade 
do dispositivo legal citado, por este Tribunal ou Tribunais Superiores.

Considerando ainda o fato de que o processo encontra-se em fase inicial de cognição e que a 
matéria não foi enfrentada pelo Juízo Singular, inviável se torna a manifestação sobre o tema em grau 
recursal, por implicar necessariamente em supressão da instância originária.

Por este motivo, eventual estudo sobre a constitucionalidade da Lei Municipal em comento 
somente poderá ser adotado após manifestação pelo Julgador Singular, caso opte a parte Agravante 
venha a obter provimento a si desfavorável.
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Rejeito, portanto, este pedido.
4. Da ausência de condição de servidora pública da Agravada, cujo vínculo funcional 

tinha natureza celetista.
O argumento de que a Agravada laborava na condição de celetista deve ser rejeitado, na medida 

em que os documentos produzidos pelo próprio Município, notadamente aquele juntado à fl . 44, 
deixa clara a condição de servidora estatuária.

Rejeito, portanto, este fundamento
5. Da revogação da Lei Municipal n.º 1.018/1970.
É verdade que o referido ato normativo foi revogado pela Lei Municipal n.º 3.653/2013, que 

posteriormente veio a ser modifi cada pela Lei 3.760/2015, dispondo sobre o novo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Ilhéus. Deve-se considerar no presente caso, porém, que a parte 
Agravada reuniu todos os requisitos necessários à aposentação quando a legislação anterior encontrava-
-se vigente, prevendo o direito à complementação pelo Agravante, garantindo-se proventos integrais.

Importante pontuar que a jurisprudência é pacifi ca no sentido de que, com relação às questões 
previdenciárias, deve ser aplicado o princípio do tempus regit actum, segundo o qual deve ser observada 
a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos necessários para aposentação.

Sob este enfoque, cito o seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8.213/91. RE-
VOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
I. O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requi-
sitos necessários à sua concessão.
Princípio tempus regit actum.
II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 
9.032/95.
III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial.
(AgRg no REsp 961.712/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
02/12/2014, DJe 03/02/2015)

No mesmo sentido, convém citar o teor da Súmula 359, do Supremo Tribunal Federal, cujo 
enunciado é o seguinte:

Súmula 359. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei 
vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (grifei)

O cotejo das informações existentes nos autos não deixa dúvidas sobre o fato de que a Agravada, 
em junho de 2002, já reunia todas os requisitos necessários para aposentadoria, e que estava em vigor, 
à época, a Lei Municipal 1.018/1970, que obrigava o Município a complementar os proventos, caso 
o cálculo da Previdência resultasse em remuneração menor.

Deve ser rejeitado, desta forma, este tópico.
6. Da incorreção da interpretação dos arts. 88 e 89, da Lei n.º 1.018/1970.
Tece o Município de Ilhéus comentários relativos à interpretação dos arts. 88 e 89 da Lei Muni-

cipal 1.018/1970, no sentido de que o valor recebido a título de proventos não é necessariamente 
aquele correspondente aos vencimentos percebidos pela servidora enquanto estava em atividade.

Este entendimento, todavia, não é inteiramente aplicável ao caso concreto, pois é facilmente 
perceptível, a partir da análise dos contracheques da Agravada (fl . 44), que o recolhimento de valores 
ao INSS correspondia a exatos 11% do seu vencimento bruto, composto por “Salário, Artigo 27, 
Adicional Pó de Giz e Anuênio”.

Folheando os autos, não encontro outro elemento informativo que retrate situação diversa. Ao 
que tudo indica, a Agravada contribua efetivamente em razão dos seus ganhos brutos, não sendo 

perceptível nenhuma justifi cativa plausível para que os seus proventos tenham sido concedidos em 
valor inferior.

Devo ainda acrescentar que está em análise neste Agravo se houve demonstração da probabi-
lidade do direito pretendido pela parte Agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo, sendo a resposta a estes questionamentos positiva.

No que se refere ao art. 89, da Lei 1.018/1970, a interpretação feita pelo Juízo de Piso aproxi-
ma-se em muito dos julgamentos que vem comumente sendo realizados por este Tribunal, dos quais 
vale transcrever as seguintes Ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA PREVISTA NA LEI Nº 1.018/70, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVI-
DORA APOSENTADA PELO RGPS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. 
POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS, FLEXIBILIZANDO A VEDAÇÃO LEGAL. 
CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. VANTAGEM PREVISTA EM LEI VIGENTE 
À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. VERBA 
NECESSÁRIA À SUBSISTÊNCIA DA SERVIDORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PE-
RIGO DE DANO DEMONSTRADOS, NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IM-
PROVIDO.
As restrições à antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, previstas no art. 1º, § 
3º, da Lei nº 8.437/92 e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, foram mitigadas pela Súmula nº 729 do 
STF, segundo a qual "a decisão na ação direta de constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de 
tutela em causa de natureza previdenciária".
A complementação de aposentadoria é benefício de natureza previdenciária, previsto nos arts. 
88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Ilhéus), vigente à época em que a servidora preencheu os requisitos para passar à inatividade, 
não se observando qualquer restrição de aplicação da norma em relação aos servidores subme-
tidos ao regime celetista.
O receio de dano irreparável ou de difícil reparação exsurge da natureza alimentar e da ausência de 
pagamento da verba previdenciária a que afi rma fazer jus a Agravada, situação que pode perdurar por 
muito tempo até que seja julgado o mérito da demanda, comprometendo a sua subsistência.
Precedentes desta Corte.
Decisão mantida. Agravo improvido.
(Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0007506-22.2017.8.05.0000, Relator(a): Telma Laura 
Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 14/11/2017) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTA-
ÇÃO DE APOSENTADORIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O PAGA-
MENTO DA DIFERENÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/97. PRE-
ENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEI-
TOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 88 E 89 DA LEI 1.018/70 
DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO DEVE AFETAR A 
AGRAVANTE, QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA RE-
VOGAÇÃO DA LEI. PERIGO DA DEMORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RE-
CURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
A jurisprudência das Cortes Superiores já é sedimentada no sentido da necessidade de conferir-se ao 
art. 2º-B da Lei 9.494/97 uma interpretação restritiva, de modo que a vedação dele constante deve ser 
aplicada apenas às hipóteses expressamente previstas no dispositivo (liberação de recurso, inclusão em 
folha de pagamento, reclassifi cação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens), 
dentre as quais não se inclui a pretensão da parte autora.
No caso sob análise, constata-se a probabilidade do direito da autora, considerando que a ela são 
aplicáveis as disposições da Lei n.º 1.018/70, a qual prevê a complementação da aposentadoria, visto 
que a servidora, admitida em 04/03/1985, embora só tenha passado à inatividade em 03/03/2015, já 
preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço antes da entrada em vigor da Lei 
n.º 3.654/2013, que revogou aquele diploma legislativo. Precedentes desta Corte Estadual de Justiça.
O periculum in mora, no caso, labora em favor da parte autora, ora agravada, haja vista que a com-
plementação requerida possui natureza alimentar, essencial para a manutenção de sua vida digna, 
mormente porque a considerável diminuição do rendimento mensal por ocasião da aposentadoria 
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implicou em induvidosa diminuição no padrão econômico fi nanceiro da agravada, podendo vir a 
repercutir no atendimento das suas necessidades básicas.
(Agravo de Instrumento 0017552-70.2017.8.05.0000, Relator(a): Mário Augusto Albiani Alves Ju-
nior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/12/2017)

Tratando-se de exame não exauriente da matéria de mérito discutida nos autos e estando efetiva-
mente evidenciada a probabilidade do direito vindicado, face ao teor normativo da Lei 1.018/1970, 
não verifi co neste momento a necessidade de se promover a modifi cação da decisão agravada, por 
não estar caracterizado qualquer vício na interpretação feita pelo Juízo Singular.

Indefi ro, pois, este pleito.
7. Da ausência de previsão legal para pagamento de todas as vantagens recebidas pelo 

servidor da ativa ao aposentado.
Trata-se este quesito do ponto fulcral da Demanda originária, não sendo o presente Agravo o 

meio adequado para o julgamento de questão deste jaez.
Saliento, porém, como já afi rmado no bojo deste voto, que várias questões estão envolvidas, 

dentre as quais a mais importante é o recolhimento ao INSS do correspondente a 11% sobre o 
vencimento bruto da servidora, o que lhe garantiria, em tese, a aposentadoria de forma integral.

Fato é que a parte Agravada contribuiu para a previdência, com base nos seus ganhos integrais, 
e no momento da aposentadoria, foi-lhe concedido um provento em valor bem aquém daquele 
recebido enquanto estava em atividade, não lhe sendo apresentada justifi cativa aceitável.

Considerando o fato de que a Lei Municipal vigente à época lhe garantia a complementação do 
valor por parte do Município, sem a existência de qualquer ressalva, deve-se concluir que a servidora 
possui efetivamente o direito ao recebimento da diferença, inexistindo nos autos, até este momento, 
qualquer elemento informativo apto a desconstituí-lo.

Concluo, assim, que não demonstrou o Agravante a efetiva ausência de previsão de pagamento, 
ao aposentado, das vantagens recebidas pelo servidor enquanto em atividade.

Conclusão
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de NEGAR PROVI-

MENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ilhéus.

TJBA – Mandado de Segurança nº 00020012-98.2015.8.05.0000, Seção Cível de Direito 
Público, Relator (a): Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, julgado em 27/07/2017.

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 
RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR DOENÇA 
GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. LAUDO 
OFICIAL DISPENSÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
O impetrante apresenta cegueira monocular (ambliopia) irreversível do olho es-
querdo, decorrente de degeneração macular grave e exsudativa relacionada à idade 
com membrana neovascular da coróide fi brótica, e, no olho direito, sinais de dege-
neração macular do tipo seca relacionada à idade, mas sem lesões atrófi cas ou sinais 
de doença exsudativa, estando em tratamento.
Requereu a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, 
via administrativa, o que lhe foi negado, após ser submetido a perícia médica pela 
Junta Médica do Estado da Bahia, por não apresentar cegueira em ambos os olhos.
Lei 7.713/88 e Decreto 3.000/99, ao tratar do tema, não especifi cam a espécie de 
cegueira. Aqui, não se olvida que, por se tratar de “isenção”, deve a interpretação 

ser literal, sem qualquer valoração. Ou seja, a pleiteada isenção se aplica a qualquer 
modalidade, não importando o grau de cegueira apresentado pelo contribuinte.
STJ: “Inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção 
abrange o gênero patológico ”cegueira", não importando se atinge o comprometimen-
to da visão nos dois olhos ou apenas em um. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 
1553931 / PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 02/02/2016)
Ainda, o STJ sedimentou entendimento pela “desnecessidade de laudo ofi cial para 
comprovação de moléstia grave para fi ns de isenção de imposto de renda, podendo 
o magistrado valer-se de outras provas produzidas.” (STJ, REsp 1584534 / SE, Rel. 
Ministra DIVA MALERBI, DJe 29/08/2016)
Assim, nos lindes do Parecer da Procuradoria de Justiça e jurisprudência consolida-
da do STJ, concede-se a segurança, para determinar que o ESTADO DA BAHIA 
proceda a interrupção dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do 
impetrante a título de recolhimento do imposto de renda, a contar da data da im-
petração. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, em que 
fi gura como Impetrante REGINALDO SALES LUZ e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos 
termos do Voto da Desembargadora Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de concessão de liminar, impe-
trado por REGINALDO SALES LUZ, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

O impetrante afi rma que apresenta cegueira monocular (ambliopia) irreversível do olho 
esquerdo, decorrente de degeneração macular grave e exsudativa relacionada à idade com mem-
brana neovascular da coroide fi brótica, e, no olho direito, sinais de degeneração macular do tipo seca 
relacionada à idade, mas sem lesões atrófi cas ou sinais de doença exsudativa, estando em tratamento.

Enuncia que, por apresentar visão monocular, requereu a isenção de imposto de renda sobre 
seus proventos de aposentadoria, via administrativa, o que lhe foi negado, após ser submetido a 
perícia médica pela Junta Médica do Estado da Bahia, por não estar, segundo a SAEB, amparado 
pela Lei nº 9.250/95.

Narra que, solicitando cópia do laudo, foi informado que não possui nenhuma das patologias 
elencadas pela Receita Federal e que, quando o pedido é negado, não há fornecimento de laudo. 
Explica que a negativa decorre de interpretação da SAEB de que a cegueira tem que ser dos dois 
olhos, contrário ao entendimento da doutrina e da jurisprudência, e da exigência de laudo pericial.

Enuncia o seu direito à isenção de imposto sobre seus proventos de aposentadoria nos termos 
do art. 6º, XIV da Lei 7.713/88, vez que a lei se refere a cegueira sem delimitação do seu grau. 
Colaciona jurisprudência e doutrina no sentido de que a visão monocular gera direito também à 
isenção de imposto de renda. Aduz a presença de seu direito líquido e certo.

Ao fi nal, pugna pela concessão de liminar para que não mais sejam descontados em seus pro-
ventos o imposto de renda ante a presença do periculum in mora, já que necessita de tais valores para 
se alimentar e se manter no tratamento de sua doença, e do fumus boni iuris, face a comprovação da 
existência do estado de cegueira. Pugna, ainda, pela confi rmação do right.
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Procuração e documentos acostados às fl s. 30/51.
Às fl s. 57/60, deferi o pleito liminar, por entender presentes os seus requisitos autorizadores.
Intervenção do ESTADO DA BAHIA às fl s. 64/70. Em resumo, defende que o impetrante, 

submetido à perícia pela junta médica, órgão do Estado da Bahia, teve seu pedido negado em razão 
da perícia concluir não ser portador das patologias relacionadas pela Receita Federal. Assim, assevera 
a inexistência de laudo pericial emitido por serviço médico ofi cial (da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios) que ateste a moléstia. Pugna pela denegação da segurança.

À fl . 71, Certifi cado que a autoridade impetrada não prestou informações.
Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, sobreveio Parecer de folhas 74/81, pela concessão 

da segurança.
É o relatório.

VOTO

Como cediço, o Mandado de Segurança tem por fi nalidade a proteção de direito líquido e 
certo, em face de ato e omissão eivados de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade 
pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas.

Desse modo, o direito líquido e certo é requisito específi co que deve ser evidenciado de plano.
Nesse sentido, com propriedade, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 
apto a ser exercitado no momento da impetração. (...) Se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão 
ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, 
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (HELY LOPES 
MEIRELLES, ‘in’ Mandado de Segurança, 13ª Ed., Revista dos Tribunais, SP, 1991).

Nos autos, verifi ca-se que a alegada ilegalidade indicada pelo impetrante consiste na negativa 
da concessão da isenção do IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física em que pese ser portador de 
moléstia grave (cegueira).

Sobre o tema, o art. 39, XXXIII, do Decreto Nº 3000/1999, que regulamenta o imposto de 
renda, dispõe que:

“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(…)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os 
percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodefi ciência adquirida, e fi brose cística (mu-
coviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso XIV, Lei nº 8.541, de 1992, 
art. 47, e Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º); (grifos)

Pois bem, nesta seara, não se pode olvidar que a interpretação deve ser literal, limitando-se o 
intérprete ao signifi cado gramatical das palavras usadas, sem considerar qualquer outro valor.

Por tal razão, com fi ns de realizar a interpretação literal, conforme bem pontua a Representante 
do Parquet ao opinar no feito, a jurisprudência é pacífi ca no sentido de que se o

“legislador não especifi cou a espécie de cegueira, deve ser interpretado que tal isenção se aplica 
a qualquer modalidade, não importando o grau de cegueira apresentado pelo contribuinte. 
Ou seja, se o legislador quisesse restringir a isenção ao portador de cegueira total, teria dito 
“cegueira total” no dispositivo legal, tendo em vista que a interpretação deve ser literal.” (fl . 79)

Corroborando, transcreve-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROVEN-
TOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. CEGUEIRA. DEFINIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA 
QUE ABRANGE TANTO A BINOCULAR QUANTO A MONOCULAR.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos sufi cientes, me-
diante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. 
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II – O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito 
de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação 
de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprome-
timento da visão nos dois olhos ou apenas em um.
III – Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1553931 / PR, RECURSO ESPECIAL 2015/0223319-
0, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA (1157), Órgão Julgador T1 – PRIMEIRA TURMA, 
Data do Julgamento 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (grifos)

Outrossim, o STJ também possui entendimento consolidado pela prescindibilidade de com-
provação da doença através de laudo médico ofi cial, caso existam outras provas hábeis a demonstrar 
a existência da moléstia grave, no caso, a cegueira. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO 
OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamenta-
damente todas as questões postas ao seu exame.
2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo ofi cial 
para comprovação de moléstia grave para fi ns de isenção de imposto de renda, podendo o magis-
trado valer-se de outras provas produzidas.
3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda 
sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da 
doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo ofi cial.
4.Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1584534 / SE, RECURSO ESPECIAL 
2016/0030818-7, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 
3ª REGIÃO), Órgão Julgador T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 18/08/2016, DJe 
29/08/2016) (grifos)

Por tudo acima exposto, resta evidenciada a violação a direito líquido e certo do impetrante, 
mostrando-se imperiosa, a concessão da segurança.

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que 
o ESTADO DA BAHIA proceda à interrupção dos descontos efetuados nos proventos de aposenta-
doria do impetrante a título de recolhimento do imposto de renda, a contar da data da impetração.

TJBA – Apelação nº 0518265-53.2015.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator (a): Des. 
Mário Augusto Albiani Júnior, julgado em 07/05/2018

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO ANTECIPADO 
IPTU. DESCONTO. EMISSÃO DO DAM PELA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA NA DATA SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO. ERRO DA AD-
MINISTRAÇÃO RECONHECIDO. VALOR COM DESCONTO REGU-
LARMENTE EFETUADO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM 
PROPRIUM. LEGÍTIMA CONFIANÇA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. 
BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DADO 
PROVIMENTO.
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A proibição ao venire contra factum proprium funda-se na necessidade de se preservar 
a confi ança depositada pela outra parte quando da prática do primeiro ato por parte 
do agente público.
O princípio da legítima confi ança impõe à Administração, diante de uma conduta do 
administrado, que denote boa-fé, e frente a uma situação digna de confi ança, decor-
rente de um comportamento leal confi ável médio do administrado e de uma efetiva 
conduta direcionada em função de um ato administrativo, a obrigação de não frustrar 
a confi ança legítima por uma mudança de posição do estado.
No caso dos autos percebe-se que agiu contraditoriamente a Administração quando 
emitiu DAM em determinado valor considerando a incidência de desconto por paga-
mento antecipado e, posteriormente, negou-se a emitir a certidão positiva com efeitos 
negativos sob o fundamento de que havia saldo residual do imposto a ser recolhido, em 
clara violação ao princípio da confi ança legítima, quebrando a expectativa do admi-
nistrado/contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1498719/PR, submetido à siste-
mática dos recursos repetitivos, já sedimentou o entendimento de ser necessária a manu-
tenção de atos da Administração Pública quando verifi cada a expectativa legítima do 
administrado, ainda que tais atos sejam qualifi cados como antijurídicos, corporifi cando 
assim, na essência, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
Reconhecido o erro da Administração Pública na emissão do DAM, erro este que fez 
surgir no contribuinte a legítima expectativa de que lhe fora concedido o desconto por 
pagamento antecipado, não há razão para imputar ao administrado o ônus de qual-
quer cobrança posterior que seja contrária ao posicionamento adotado aprioristicamen-
te pela Administração Pública, razão pela qual não se mostra devida a cobrança da 
parcela residual do IPTU e seus respectivos encargos na hipótese, justifi cando assim o 
provimento do recurso e reforma do julgado de piso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518265-53.2015.8.05.0001 
em que fi gura como apelante CAP DEVILLE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA e apelado MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões 
adiante alinhadas.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cap Deville Administração de Bens e Partici-
pações Ltda. contra sentença de lavra do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador, prolatada nos autos do mandado de segurança nº 0518265-53.2015.8.05.0001, 
que a ora recorrente impetrou contra ato reputado ilegal atribuído ao Secretário da Fazenda do 
Município do Salvador, consistente na cobrança do resíduo decorrente da retirada do desconto de 
10% concedido para pagamento da cota única de IPTU/2015. O juízo a quo, na referida sentença 
(fl s. 141/143), denegou a segurança requerida aos seguintes fundamentos:

É de conhecimento notório que a Administração Pública se rege por princípios e normas os quais 
regem suas relações com seus membros e os particulares em geral.
Dentre eles, o princípio gerador e norteador dos demais é o Princípio da Legalidade. Este princípio, 
que nasceu com o Estado de Direito e é essencial para a confi guração do regime jurídico-administrati-
vo, signifi ca que a vontade da Administração Pública é a defi nida pela lei e dela deve decorrer, ou seja, 
na relação administrativa, temos uma relação de submissão do Estado em relação à lei, constituindo-

-se, portanto em uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, posto que a lei os 
defi ne e estabelece os limites de atuação do Estado que objetivem restringir o exercício dos referidos 
direitos em prol da sociedade.
O desconto previsto para o pagamento à vista do IPTU é decorrente de legislação Municipal, Parágra-
fo primeiro do art. 70 da Lei 7.186/06. Sua prorrogação também tem previsão em normativo.
A ilegalidade da Fazenda se deu através do sistema da SEFAZ que, ao emitir o DAM deveria ter condi-
cionado sua aceitação nas redes bancárias até o último dia em que o desconto seria aplicado.
A atitude da Fazenda Pública gerou expectativa equivocada no contribuinte que, de posse do DAM, 
mesmo após o expediente bancário, entendeu estar incluído dentre aqueles que teriam direito ao des-
conto.
Ocorre, porém, que, o erro da Fazenda Pública não gera direito a terceiros, podendo esta anular 
seus atos ilegais.
Este é o teor das Súmulas 346 e 473 do STF:
[…]
Isto posto, NEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA PARA tornar nula a cobrança do resíduo ora 
impugnado.
Deixo de condenar em honorários face a previsão legal.

Contra a sentença, a impetrante interpôs embargos de declaração alegando contradição em seu 
dispositivo (fl s. 148/150), que foram rejeitados pelo juízo a quo, oportunidade na qual, no entanto, 
corrigiu erro material do dispositivo da sentença para fazer constar que denegava “a segurança pre-
tendida para tornar válida a cobrança do resíduo impugnado” (fl s. 154).

Irresignado, a impetrante interpôs recurso de apelação (fl s. 164/177), narrando que: é pro-
prietária do imóvel de inscrição municipal nº 216035-8, e não recebeu o boleto para pagamento 
do IPTU/2015; preocupada com o vencimento em 05/02/2015, emitiu segunda via pelo site da 
SEFAZ, sendo surpreendida com o aumento de mais de 100% no valor do tributo, passando de 
R$356.808,95 para R$772.964,92; irresignada, apresentou impugnação administrativa tempesti-
vamente, em 05/02/2015, o que já suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), 
tendo sido automaticamente emitido documento de arrecadação municipal (DAM) para pagamento 
do IPTU sobre o valor incontroverso (art. 3º, §4º da Instrução Normativa nº 47/2014); como o 
site da SEFAZ estava muito sobrecarregado, só conseguiu emitir o mencionado DAM após o expe-
diente bancário, fi cando impossibilitada de efetuar o pagamento no mesmo dia; no dia seguinte 
(06/02/2015), obteve novo DAM no próprio site da SEFAZ, que apontou o mesmo valor a pagar 
do dia anterior (R$324.697,71), estando a apelante certa de que houve a prorrogação automática 
do vencimento do seu boleto, tendo efetuado integralmente o pagamento da parte incontroversa; 
contudo, quando foi emitir certidão positiva com efeitos negativos, verifi cou que constava em aberto 
um “valor remanescente” da “parte incontroversa”, de R$43.690,69, tendo obtido perante a SEFAZ 
o esclarecimento de que o valor se devia ao fato de o pagamento do IPTU/2015 ter sido efetuado 
com atraso, perdendo o desconto de 10% ao qual teria direito se fosse pago até a data do vencimento.

Sustentou que, “ao proceder a cobrança de suposta diferença em virtude do pagamento da cota única 
menos de 24 horas após a emissão do DAM por parte da SEFAZ a Apelada está violando frontalmente o 
princípio da confi ança, da segurança jurídica e da boa-fé, uma vez que se a Apelante fosse cientifi cada no 
dia 06/02/2017 que não mais faria jus ao benefício de 10% de desconto pelo pagamento em cota única, 
com toda certeza teria optado pelo pagamento em 11 parcelas, consoante autorizava e ainda autoriza a 
própria legislação do IPTU do Município”.

Afi rmou que, “na medida que a ora Apelante comprovou que o protocolo da Impugnação ocorreu 
após o fi m do expediente bancário do dia 05/02/2015, e que o pagamento ocorreu no dia imediatamente 
seguinte através de DAM emitido pela própria SEFAZ, não há a mínima razoabilidade na decisão que 
exclui o desconto de 10% e aplica multa, especialmente porque a própria Prefeitura prorrogou o venci-
mento de pagamento do IPTU de 2015, de diversos contribuintes, para o dia 30/03/2015”, por meio 
do Decreto nº 28.852/2015.
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Ressaltou “que a emissão dos Documentos de Arrecadação para pagamento dos débitos foi feita no 
site da SEFAZ, através de programa disponibilizado pelo mesmo, não havendo nenhuma opção para o 
contribuinte, registre-se, em elaborar a guia manualmente ou por qualquer outro meio”.

Aduziu que “a emissão da guia no dia 06/02/2015 com o mesmo ‘valor a pagar’ no dia 05/02/2015’ 
se deu através de sistema de responsabilidade da Secretaria da Fazenda do Município de Salvador, pelo que 
se algum equívoco existiu, este foi por culpa exclusiva da Apelada”, despertando na apelante a confi ança 
de que o DAM emitido no dia 06/02/2015 estava correto, de modo que a conduta do apelado 
em cobrar um saldo residual violaria a proibição do venire contra factum proprium, a proteção da 
confi ança, a cláusula geral de boa-fé e a segurança jurídica. Asseverou que, diante desses princípios, 
“a autotutela administrativa, que atribui à Administração Pública o poder-dever de anular ou revogar 
os seus próprios atos, quando estes forem, respectivamente, ilegais ou contrários ao interesse público, não 
pode ser exercida de forma ilimitada”.

Invocou a desproporcionalidade e falta de razoabilidade em se exigir um elevado “resíduo” 
de um contribuinte que pagou à vista a parte incontroversa, quando diversos outros contribuintes 
tiveram a oportunidade de pagar a cota única até o dia 30/03/2015, conforme Decreto Municipal 
nº 28.852/2015. Afi rmou que, pelo princípio da proporcionalidade, se instala um mecanismo de 
controle de todo ato emanado do Estado, visando limitá-lo frente aos administrados, de modo 
que ninguém seja obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam 
indispensáveis à satisfação do interesse público.

Com isso, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, 
para “reconhecer a nulidade da cobrança do 'resíduo' realizada, haja vista que o pagamento do IPTU 
ocorreu na exata data (06/02/2015) indicada na guia emitida pela própria SEFAZ, além do fato de que, 
especifi camente para o ano de 2015, a própria Prefeitura prorrogou o vencimento para 30/03/2015 para 
diversos contribuintes, conforme Decreto nº 28.852/2015”.

Intimado, o Município do Salvador apresentou contrarrazões (fl s. 186/190), argumentando 
que, “ao não pagar tempestivamente a cota única da parte incontroversa do IPTU/2015 e optar por 
pagá-la após o prazo de vencimento, a impetrante deixou de ter direito ao desconto de 10% (dez por 
cento) previsto no §1º do art. 79 da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006”, devendo, pois, arcar 
com juros, multa e correção monetária, visto que a mora é ex re, da mesma forma que ocorreria se 
se tratasse de um “pequeno contribuinte”, de imóvel com modesto valor venal.

Asseverou ter havido apenas “uma falha na emissão da 2º via do DAM de IPTU e TRSD, referente 
ao exercício de 2015 da inscrição 216.035-8, pois no total a pagar não foi inclusa a multa de mora. Vê-se, 
na fl . 44, que, apesar da falha apontada, a multa foi devidamente calculada e demonstrada no documento 
de arrecadação (DAM)”. Com isso, ponderou que seria infundada a alegação de venire contra factum 
proprium e de desproporcionalidade.

Afi ançou que o Decreto nº 28.852/2015 não benefi ciou a todos os contribuintes soteropolitanos, 
devendo sua interpretação ser restritiva, como referente apenas às unidades imobiliárias constituídas 
por terrenos em que houver construção em andamento.

Aduziu que a “concessão de desconto em virtude de pagamento antecipado tem sede legal, não 
podendo a Fazenda Municipal ferir o princípio da indisponibilidade do patrimônio público”. Afi rmou 
que a concessão do pedido estabeleceria insegurança jurídica, pois “todos os contribuintes alegarão que 
o pagamento se deu a posteriori por falta de expediente bancário etc.”.

Pugnou pela manutenção da sentença.
Remetidos ao Tribunal, os autos foram distribuídos, cabendo a relatoria à eminente Desa. Pilar 

Celia Tobio de Claro.
Intimada, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fl s. 09/14 dos autos recursais físicos), 

opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no mesmo sentido do opinativo ministerial 
exarado em primeira instância. Para tanto, se esteou no princípio da legalidade e no fato de que o 

pagamento do IPTU em cota única possui termo fi nal previsto em lei (art. 79, §1º, Lei 7.186/2006). 
Afi rmou que “a Administração Pública não pode ser obrigada a tornar válido pagamento a menor, apenas 
porque o apelante reimprimiu o DAM e, por erro do sistema, pagou com valor desatualizado”, sendo 
certo que a Administração detém prerrogativa de autotutela, consagrada nas súmulas 346 e 473 do 
STF. Aduziu que, “ainda que a SEFAZ tenha incorrido em equívoco ao emitir a 2ª via do DAM com 
o mesmo valor do dia anterior, o prazo legal para pagamento com o desconto e do qual a recorrente tinha 
conhecimento, era 05/02/2015”, não podendo o contribuinte reivindicar suposto direito contrário à lei.

Na sessão de julgamento do dia 05/03/2018, após o voto da eminente Relatora dando parcial 
provimento ao recurso, para declarar ilegal apenas e tão somente a cobrança de juros de mora e multa 
sobre o valor residual do montante incontroverso do IPTU/2015, que excedam o valor dos encargos 
devidos pelo pagamento do tributo com apenas um dia de atraso, pedi vista dos autos para melhor 
examinar a questão, apresentando voto-vista na sessão do dia 19/03/2018, dando provimento ao 
recurso.

Após vistas sucessivas das eminentes Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar e Desa. Maria 
da Purifi cação Silva acompanhando a divergência, proferiu voto o eminente Des. Lidivaldo Reaiche 
Raimundo Britto também acompanhando a divergência.

VOTO

Cumpre trazer à baila o que a doutrina convencionou chamar de venire contra factum proprium, 
que cuida-se da vedação do comportamento abusivo no qual o agente público adota uma posição 
jurídica em contradição com a conduta assumida por ele anteriormente. Nestes casos, verifi cam-se 
dois comportamentos lícitos e sucessivos, porém o primeiro (fato próprio) é contrariado pelo segundo.

A proibição ao venire contra factum proprium funda-se na necessidade de se preservar a confi ança 
depositada pela outra parte quando da prática do primeiro ato por parte do agente público.

No caso dos autos percebe-se que agiu contraditoriamente a Administração quando emitiu 
DAM em determinado valor considerando a incidência de desconto por pagamento antecipado e, 
posteriormente, negou-se a emitir a certidão positiva com efeitos negativos sob o fundamento de que 
havia saldo residual do imposto a ser recolhido por, supostamente, não ter o contribuinte direito ao 
referido desconto, inclusive aplicando-lhe multa e juros de mora.

Com efeito, merece ser destacado que o legislador constituinte de 1998 não se contenta tão 
somente com a legalidade da atuação administrativa, mas exige também que o Poder Público aja 
de forma honesta, proba, de boa-fé e incontroversa, por força do princípio da moralidade, alçado 
como princípio constitucional norteador da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ademais, ao Poder Público não se exige apenas a subordinação aos ditames legais, mas o respeito 
à segurança jurídica como forma de tutela da legítima confi ança depositada pelos administrados nas 
condutas da administração. No dizer de GUSTAVO BINENBOJM:

A vinculação do Poder Público à juridicidade importa não apenas a rígida observância 
das leis, mas também a proteção da segurança jurídica, entendida como a tutela da legítima 
confi ança depositada pelos administrados nas condutas da Administração. (Uma Teoria do 
Direito Administrativo. RJ: Renovar, 2006, p. 190).

O princípio da legítima confi ança impõe à Administração, diante de uma conduta do admi-
nistrado, que denote boa-fé, e frente a uma situação digna de confi ança, decorrente de um com-
portamento leal confi ável médio do administrado e de uma efetiva conduta direcionada em função 
de um ato administrativo, a obrigação de não frustrar a confi ança legítima por uma mudança de 
posição do estado.

Cumpre destacar, inclusive, que “o ordenamento jurídico protege a confi ança suscitada pelo 
comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confi ar (...) é con-
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dição fundamental para uma pacífi ca vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens 
e, portanto, da paz jurídica” (Larenz, in Derecho Justo, Fundamentos de Ética Jurídica. Madrid: 
Civitas, 1985, p. 91).

No presente caso, a Secretaria Municipal da Fazenda emitiu DAM para pagamento de IPTU 
em valor que denotava a concessão de desconto por pagamento antecipado, cujo valor perfazia a 
monta de R$324.697,71 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e 
um centavos), conforme documentos de fl s. 42 (que destaca o valor do tributo com desconto) e fl s. 
44 (DAM no qual consta o mesmo valor e o qual foi regularmente pago pelo contribuinte).

Entretanto, após o regular pagamento, a Fazenda Pública municipal negou a emissão de Certi-
dão Positiva com efeitos de Negativa, sob o fundamento de que havia ainda saldo remanescente do 
tributo, por não ter o contribuinte direito ao desconto por pagamento antecipado.

Evidente, portanto, a violação ao princípio da confi ança legítima.
É cediço que a exação é atividade vinculada, não podendo a Administração agir fora dos limites 

da legalidade, entretanto, também é cediço que poderá a Administração conceder desconto para o 
pagamento antecipado de tributo, como ocorre na presente hipótese.

Assim, ao emitir o DAM, a Fazenda Pública incute no contribuinte a expectativa de que lhe 
fora concedido o desconto por pagamento antecipado, especialmente considerando os problemas 
naturais de congestionamento do site no último dia do prazo para a concessão do desconto e o restrito 
horário de expediente bancário, fatos estes que poderiam justifi car a concessão do desconto no dia 
06/02/2015, dia posterior ao último dia para a concessão do benefício (05/02/2015).

Não se pode perder de vista que o IPTU é tributo lançado de ofício pelo sujeito ativo, notifi cando 
o contribuinte apenas para que efetue o pagamento ou impugne a cobrança, de forma que todos os 
atos que integram o procedimento do lançamento serão realizados no âmbito da Administração, sem 
qualquer auxílio externo, inclusive no que se refere à emissão do DAM para pagamento.

Portanto, resta evidenciada a violação ao princípio da confi ança legítima por parte do apelado, 
quebrando indubitavelmente a expectativa do contribuinte.

Frise-se que a nobre Desembargadora Relatora em seu destacável voto asseverou que a própria 
municipalidade admitiu que a emissão do DAM ocorreu por erro no sistema, conforme se verifi ca 
do seguinte trecho:

“A toda evidência, emissão do referido DAM decorreu do que o próprio ente público apelado 
admitiu ser um erro do sistema fornecido pela Secretaria Municipal da Fazenda, para emissão 
dos DAM para pagamento das cotas do IPTU/TRSD, por meio do respectivo site, ilustrado não 
apenas pelo fato de o vencimento ser mantido com a data anterior, de 05/02/2015, mas também 
por constar do referido documento a menção a uma multa de mora de R$23.573,05, não compu-
tada no ”valor a pagar” fi nal, que se manteve em R$324.697,71 (fl s. 44)."

Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1498719/PR, 
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já sedimentou o entendimento de ser necessária a 
manutenção de atos da Administração Pública quando verifi cada a expectativa legítima do adminis-
trado, ainda que tais atos sejam qualifi cados como antijurídicos, corporifi cando assim, na essência, 
os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLA-
ÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. REJEIÇÃO. SUPOSTA AFRON-
TA AOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 219 E 512 DO CPC/1973; 406 DO CÓDIGO CIVIL/2002 
E 161, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-
MENTO. SÚMULA 211 DO STJ. APLICABILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
7 DO STJ. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 80, §§ 1º E 
2º, E 87, § 3º, III, DA LEI N. 9.394/1996; 2º DA LEI N. 9.131/95; 11 DO DECRETO 2.494/1998; 
186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL; E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICAÇÃO. PRIN-

CÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO 
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, 
C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
[...]
3. No caso, o Conselho Nacional de Educação, instado a se manifestar, editou ato público (Parecer 
CNE/CES n. 290/2006, revisando o Parecer CNE/CES n. 14/2006) e direcionado ao Conselho Es-
tadual de Educação do Paraná, a propósito do curso objeto desta demanda, explicitando que era "do 
Conselho Estadual de Educação do Paraná a competência para credenciamento, autorização e reco-
nhecimento de instituições, cursos e Programas do seu Sistema de Ensino, não havendo necessidade 
de reconhecimento do 'curso' no MEC, pois não se trata de programa ofertado na modalidade de 
educação a distância".
4. Com efeito, a revisão posterior desse entendimento afronta a boa-fé dos interessados, o princípio 
da confi ança, bem como malfere os motivos determinantes do ato, os quais se reportaram à efetiva 
incidência do inciso III do § 3º do art. 87 da Lei n. 9.394/1996 – LDB, bem como para atender ao 
contido no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei n. 10.172/2001, dentro da denominada 
"Década da Educação".
5. Outrossim, descabia ao Conselho Estadual de Educação do Paraná, como perfi zera via do Parecer 
n. 193/2007, restringir o escopo preconizado pelo inciso III do § 3º do art. 87 da Lei n. 9.394/1996, 
quando dispõe acerca da realização dos programas de capacitação. É que o dispositivo legal permitiu a 
realização de "programas de capacitação para todos os professores em exercício", não exigindo que os 
discentes sejam professores com vínculo formal com instituição pública ou privada.
6. Segundo a teoria dos motivos determinantes, "a Administração, ao adotar determinados motivos 
para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fi ca a eles vinculada" (RMS 
20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).
7. Incidência do princípio da confi ança no tocante à Administração Pública, o qual se reporta 
à necessidade de manutenção de atos administrativos, ainda que se qualifi quem como antijurí-
dicos (o que não é o caso em exame), desde que verifi cada a expectativa legítima, por parte do 
administrado, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. Princípio que 
corporifi ca, na essência, a boa-fé e a segurança jurídica. (REsp 1.229.501/SP, de minha relatoria, 
Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...]
12. Recurso especial da autora não conhecido e recurso especial da União conhecido, mas para lhe 
negar provimento.
13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes 
do Regimento Interno deste STJ.
(REsp 1498719/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, 
DJe 21/11/2017)

Reconhecido o erro da Administração Pública na emissão do DAM, erro este que fez surgir no 
contribuinte a legítima expectativa de que lhe fora concedido o desconto por pagamento antecipado, 
não há razão para imputar ao administrado o ônus de qualquer cobrança posterior que seja contrária 
ao posicionamento adotado aprioristicamente pela Administração Pública.

Não se está a afastar o poder de autotutela da Administração Pública, o qual, inclusive, constitui 
verdadeiro poder-dever do Administrador, que deverá sanar as irregularidades até mesmo de ofício 
quando por ele verifi cadas, em observância ao princípio da legalidade.

Ocorre que o poder de autotutela da Administração Pública não é, porque não poderia, ser 
absoluto. Deve-se observar os demais princípios que orientam a atividade do Administrador como 
forma de balizar a atuação pública, dentre eles o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das 
relações jurídicas. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho assim preleciona:

"Em nome, porém, do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, 
vêm sendo criados limites ao exercício da autotutela pela Administração. Na verdade, a eterna 
pendência da possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em alguns casos, mais 
nociva do que a sua permanência."
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A atitude da Administração Pública torna-se ainda mais gravosa quando analisada sob a ótica 
da atual conjuntura de crise fi nanceira que perpassa o país, de forma que a cobrança de diferença de 
pagamento de IPTU no importe de valor considerável cuja cifra alcança R$43.690,69 (quarenta e 
três mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) por erro exclusivo da Administração 
Pública, poderá impactar diretamente a continuidade das atividades do contribuinte.

Tecidas tais considerações, diante das especifi cidades do caso, entendo não ser devida a cobrança 
da parcela residual do IPTU e seus encargos de mora e multa, justifi cando assim o provimento in 
totum do recurso de apelação.

Ante o exposto, com a devida venia ao voto da eminente Desembargadora Relatora, DOU 
PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da cobrança da parcela residual 
do IPTU objeto da presente demanda, e seus respectivos encargos de mora e multa.

É como voto.

TJBA – Mandado de Segurança nº 0002156-87.2016.8.05.0000, Quinta Câmara, Relator 
(a): Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, julgado em 25/07/2017

APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DE FLS. 268-284 PELA QUINTA CÂMA-
RA CÍVEL EM 14.04.2009. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. PAR-
CIAL PROVIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, POR 
SE TRATAR DE MATÉRIA DE FATO E A FIM EVITAR A SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA, DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS A ESTE TRI-
BUNAL PARA ANALISAR A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, OBSERVANDO O 
RESP Nº 1.110.578/SP, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO 
CPC/73. ACÓRDÃO DE FLS. 317-327 QUE RECONHECE COMO TER-
MO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA DECISÃO DO STF QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ADI-
CIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA. MODIFICAÇÃO. TRI-
BUTO COM LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL QUE SE INICIA APÓS A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO 
LANÇAMENTO, QUE É DE CINCO ANOS APÓS O PAGAMENTO IN-
DEVIDO. ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA RECO-
LHIDO INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE 04/1991 À 08/1993. AÇÃO 
AJUIZADA EM 29.06.1998. PRETENSÃO DA AUTORA QUE NÃO ESTÁ 
ABARCADA PELA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE 
FLS. 317-327 EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, MAS POR 
OUTRO FUNDAMENTO.
1. O Acórdão de fl s. 317-327, proferido por esta Quinta Câmara Cível em 
14.04.2009, ao se debruçar sobre a matéria, assentou que “na hipótese de tributos 
lançados por homologações declaradas inconstitucionais pelo STF, o termo a quo da 
prescrição é a data do trânsito em julgado da decisão do STF que, em controle concen-
trado, concluir pela inconstitucionalidade do tributo”.
2. Ocorre que este entendimento encontra-se superado desde o julgamento do 
REsp. Nº 1.110.578, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 12.05.2010, submeti-
do ao regime do art. 543-C, do CPC/73, no qual se fi xou a tese de que: “a decla-
ração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, 
pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle 
difuso) é despicienda para fi ns de contagem do prazo prescricional tanto em relação 

aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos 
sujeitos ao lançamento de ofício”.
3. Com efeito, consoante jurisprudência do STJ, para as Ações ajuizadas antes de 
09.06.2005 – data em que entrou em vigor o art. 3º, da Lei Complementar nº 
118/2005 – como é o caso, a prescrição do direito de pleitear a restituição do tributo 
com lançamento por homologação é quinquenal, tendo início com a homologação 
tácita do lançamento, que se dá após cinco anos do pagamento indevido.
4. Como o pagamento indevido ocorreu entre os meses de abril de 1991 a agosto 
de 1993 e a Ação fora ajuizada em 29.06.1998, não há que se falar em prescrição 
da pretensão autoral. Deste modo, mantém-se o afastamento da prescrição, modi-
fi cando o Acórdão de fl s. 317-327 apenas na fundamentação.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE FLS. 317-327 QUANTO À AUSÊN-
CIA DE PRESCRIÇÃO, SOB OUTRO FUNDAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0037885-07.1998.8.05.0001, de 
Salvador, em que fi gura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada a TRANSPORTADORA 
ROTA CERTA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER O ACÓRDÃO DE FLS. 
317-327 QUANTO À AUSÊNCIA PRESCRIÇÃO, ALTERANDO A SUA FUNDAMENTA-
ÇÃO, pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

O Estado da Bahia interpôs a Apelação de fl s. 268-284, em 17.11.2003, julgada na sessão da 
Quinta Câmara Cível de 14.04.2009 (fl s. 317-327), com a relatoria do Desembargador Rubem 
Dário Peregrino Cunha.

No Acórdão de fl s. 317-327, foi dado parcial provimento à Apelação, por unanimidade, rejei-
tando-se as preliminares de nulidade da Sentença, falta de interesse de agir, inadequação da via eleita 
e ausência de juntada de documento essencial.

No mérito, fi cou reconhecido que não prescreveu a pretensão da Autora/Apelada de ingressar 
com a Ação e foi afastada a multa por litigância de má-fé imposta à Fazenda Pública pelo Juízo a quo.

Após rejeitados os Embargos Declaratórios (fl s. 371-373 e 381-385), o Estado da Bahia manejou 
Recurso Especial às fl s. 387-395, com fulcro no art. 105, III, a e c, da CF, aduzindo violação ao art. 
168 do CTN e dissídio jurisprudencial.

Inadmitido o Recurso Especial pela 2ª Vice-Presidência desta Corte de Justiça, o Estado da 
Bahia interpôs o Agravo de fl s. 433-437.

O Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso 
Especial e determinou o retorno dos autos a este Tribunal, a fi m de analisar se houve prescrição da 
Ação, considerando o quanto decidido no REsp nº 1.110.578/SP, submetido à sistemática do art. 
543-C, do CPC/73.

Distribuídos por prevenção do Órgão Julgador, vieram-me os autos conclusos.
É o que importa relatar. Passo ao voto.

VOTO

Cumpre destacar que, por constituir matéria de fato e com o objetivo de evitar a supressão de 
Instância, os autos foram devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça para que fosse reanalisado o 
prazo prescricional da Ação, observando o julgamento do REsp nº 1.110.578/SP.

369368



REVISTA BAHIA FORENSE

370 371

REVISTA BAHIA FORENSE

O Acórdão de fl s. 317-327, proferido por esta Quinta Câmara Cível em 14.04.2009, ao se 
debruçar sobre a matéria, assentou que:

"Sequer se pode cogitar da prescrição da pretensão à repetição dos valores pagos indevidamente porquanto 
o Superior Tribunal de Justiça já pacifi cou o entendimento de que, na hipótese de tributos lançados por 
homologação declarados inconstitucionais pelo STF, o termo a quo da prescrição é a data do trânsito em 
julgado da decisão do STF que, em controle concentrado, concluir pela inconstitucionalidade do tributo.
Transitado em julgado o referido aresto em 02/12/1993, prescritas estarão as demandas ajuizadas a partir 
02/12/1998, o que não atinge o caso sub judice, porquanto ajuizada Ação Ordinária pretendendo a com-
pensação na data de 26/06/1998" (fl s. 325-326).

Ocorre que este entendimento encontra-se superado desde o julgamento do REsp. Nº 1.110.578, 
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 12.05.2010, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, 
no qual se fi xou a tese de que: “a declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo 
em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em 
controle difuso) é despicienda para fi ns de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos 
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.

Com efeito, consoante jurisprudência do STJ, para as Ações ajuizadas antes de 09.06.2005 – data 
em que entrou em vigor o art. 3º, da Lei Complementar nº 118/2005 – como é o caso, a prescrição 
do direito de pleitear a restituição do tributo com lançamento por homologação é quinquenal, tendo 
início com a homologação tácita do lançamento, que se dá após cinco anos do pagamento indevido.

Por oportuno:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. 
PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 118/05. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOS-
SIBILIDADE. TESE DOS CINCO MAIS CINCO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 
1002932/SP. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE AFASTA-
RIA O PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. SÚMULA 
280/STF, POR ANALOGIA.
1. Consolidado no âmbito desta Corte que, nos casos de tributo sujeito a lançamento por ho-
mologação, a prescrição da pretensão relativa à sua restituição, em se tratando de pagamentos 
indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05 (em 9.6.2005), 
somente ocorre após expirado o prazo de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais 
cinco anos, a partir da homologação tácita.
2. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 
280/STF.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 383.843/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUES-
TÕES ANALISADAS NO ARESTO RECORRIDO.
1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 
julgado. Os efeitos infringentes ou modifi cativos serão admitidos nos casos em que se verifi car a pre-
sença de ao menos um dos requisitos autorizadores dos declaratórios ou, até mesmo, de erro material.
2. A Fazenda Nacional defende a não aplicação da tese dos cinco mais cinco – ocorrência da prescrição 
decenal -, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 118/2005.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considera-se válida 
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 
120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Precedentes.
4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos casos em que a ação é ajuizada antes 
da vigência da Lei Complementar 118/2005, aplica-se a tese dos "cinco mais cinco" ao prazo 
para repetição ou compensação de indébito, de forma que a prescrição quinquenal tem início 
com a homologação tácita do lançamento, que se dá após cinco anos do fato gerador.
5. Na espécie em análise, a demanda foi proposta antes da vigência da Lei Complementar 118/05. Não 
se aplica, portanto, a nova regra de contagem do prazo prescricional de indébito tributário instituída 
pela Lei Complementar 118/2005.
6. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente.

(EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1054823/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

In casu, a Autora requer a compensação do Adicional Estadual de Imposto de Renda recolhido inde-
vidamente no período de 04/1991 à 08/1993, com os débitos vencidos e vincendos a título de ICMS.

Tratando-se de um imposto com lançamento por homologação, tendo a Ação de Compensação 
sido ajuizada antes da Lei Complementar nº 118/2005, adota-se o posicionamento adrede explici-
tado, de que o prazo prescricional será quinquenal, iniciando após os cinco anos referentes à 
homologação tácita do lançamento.

Como o pagamento indevido ocorreu entre os meses de abril de 1991 à agosto de 1993 e a Ação 
fora ajuizada em 29.06.1998, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Deste modo, mantenho o afastamento da prescrição, modifi cando o Acórdão de fl s. 317-327 
apenas na fundamentação.

DO EXPOSTO, voto no sentido de MANTER O ACÓRDÃO DE FLS. 317-327 QUANTO 
À AUSÊNCIA PRESCRIÇÃO, SOB OUTRO FUNDAMENTO.

TJBA – Incidente de Assunção de Competência nº 0015860-36.2017.8.05.0000, Seção Cí-
veis Reunidas, Relator (a): Des. Moacyr Montenegro Souto, julgado em 05/04/2018

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FIS-
CAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INSUFICIÊN-
CIA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. NÃO ATENDIMENTO DE 
DILIGÊNCIA ORDENADA AO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PES-
SOAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 319, II DO NCPC ÀS EXECU-
ÇÕES FISCAIS. QUESTÃO DE DIREITO SEM GRANDE REPERCUS-
SÃO SOCIAL. INCIDENTE INADMITIDO.
Inadmite-se o Incidente de Assunção de Competência, suscitado com o intuito de deliberar sobre 
a aplicabilidade do artigo 319, II do NCPC às Execuções Fiscais, por ausência de atendimento aos 
pressupostos elencados pelo Código de Processo Civil, a motivar a instauração do Incidente de 
Assunção de Competência, nos termos do artigo 947 do Novo CPC, que exige, além da relevante 
repercussão jurídica, a grande repercussão social da questão de direito invocada, ausentes no caso 
concreto. 
INCIDENTE INADMITIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este Incidente de Assunção de Competência n.º 0015860-
36.2017.8.05.0000, em que fi guram como suscitante o Des. Relator da Apelação Cível 0799182-
12.2014.805.0001 – 5ª Câmara Cível e como interessados o Município do Salvador e o Abatedouro 
Ave D Couro Ltda Me.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO ADMITIR O INCIDENTE, nos termos do relatório e 
voto do Relator Designado.

RELATÓRIO

Como visto no Relatório apresentado pelo ilustre Relator Des. José Edivaldo Rocha Roton-
dano, trata-se de Incidente de Assunção de Competência suscitado no intuito de uniformizar a 
jurisprudência desta Corte, deliberando-se quanto à aplicabilidade do artigo 319, II do NCPC às 
Execuções Fiscais, de modo a possibilitar a extinção do feito sem exame do mérito quando, devida-
mente intimado o Fisco para apresentar o endereço do executado, desatender à determinação judicial.
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Encaminhado o feito à pauta para julgamento e tendo opinado o Relator pela admissão do 
incidente, manifestei-me em sentido contrário, acompanhado pela maioria da Turma Julgadora, 
cabendo a mim a lavratura o presente Acórdão.

VOTO
Com a devida vênia do entendimento contrário, a questão de direito posta à Turma Julgadora não 

atende aos pressupostos elencados pelo Código de Processo Civil para a instauração do Incidente de 
Assunção de Competência, nos termos do seu artigo 947: "É admissível a assunção de competência quando 
o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante 
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos." (destaquei)

Sobre o tema em destaque, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

Como se pode notar do dispositivo legal, há um requisito positivo e um negativo para o cabimento do incidente 
analisado. Para que seja cabível, é imprescindível que exista uma relevante questão de direito com grande re-
percussão social, mas essa questão não pode estar replicada em diversos processos. Há vários conceitos indetermi-
nados para serem preenchidos no caso concreto, como o que é relevante, quais questões têm grande repercussão 
social e quantos são os processos para serem considerados diversos. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1540)

É evidente que o instituto processual em comento é inédito no direito brasileiro, cujo intuito 
precípuo é a substituição do incidente de uniformização de jurisprudência, ao lado do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas, e que a lei processual se vale de conceitos jurídicos indeter-
minados, cumprindo aos aplicadores do direito a valoração das expressões utilizadas, em atenção às 
contingências históricas e sociais.

Em se tratando, pois, de instituto ainda pouco suscitado no âmbito do nosso Tribunal de Justiça, 
entendo que o momento requer a devida cautela, principalmente no que pertine à instauração dos 
incidentes, pois a presente manifestação comporta um expresso pronunciamento sobre o posicio-
namento desta Corte de Justiça, servindo como precedente para incidentes vindouros, requerendo, 
pois, uma acurada análise dos pressupostos processuais para a instauração do IAC, especialmente em 
relação à interpretação da expressão “relevante questão de direito, com grande repercussão social”.

Em seu judicioso voto proferido na Sessão de Julgamento, ao acompanhar o meu entendimento 
discordando do Relator do feito, o Des. Roberto Frank com muita propriedade salientou à S.Exa que:

"No voto lançado por Vossa Excelência consta que é 'evidente a repercussão jurídica da questão de direito 
e a necessidade de prevenção de decisões contraditórias sobre o tema', no entanto não consegui identifi car 
fundamentação que atenda aos requisitos legais, ao menos em tese, para demonstrar que a questão jurídica 
é relevante e de grande repercussão social.

Nessa linha, entendo que a instauração de mecanismos de uniformização de jurisprudência tais como o 
presente não pode ser alargada de maneira desmedida, sob pena de causar prejuízos ao jurisdicionado, tendo 
em vista que, invariavelmente, implicam em sobrestamento de processos e verdadeira ausência de prestação 
jurisdicional por certo período, dilatando o fi m útil do processo, o acesso do jurisdicionado ao bem jurídico 
pretendido e premiando a parte que se vale de expedientes para alongar a sua inadimplência ou conduta 
contrária ao direito." (voto proferido na Sessão de Julgamento do dia 05 de abril de 2018)

Com efeito, do ponto de vista do princípio da isonomia e do devido processo legal, todas 
as causas trazidas ao Poder Judiciário devem ser vistas como de importante repercussão jurídica, 
mormente no caso concreto, por envolver verba pública e a sua recuperação pela via da Execução 
Fiscal. No entanto, o artigo 947 do NCPC exige mais do que a relevante repercussão jurídica para a 
instauração do IAC, já que a norma fala também em grande repercussão social, que não se verifi ca no 
caso em comento. Ao discorrerem sobre o referido conceito, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro 
da Cunha salientam:

Não basta, porém, que a questão seja relevante. É preciso, ainda, que haja grande repercussão social. O ter-
mo é indeterminado, concretizando-se a partir dos elementos do caso, mas é possível utilizar com parâmetro 
ou diretriz o disposto no artigo 1.035, §1º do CPC, que trata da repercussão geral, devendo-se considerar a 
existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os 
interesses subjetivos do processo.
(...) Alguns exemplos de questões relevantes, que podem não estar sendo discutidas em casos repetitivos, e, 
por isso mesmo, podem ser objeto de incidente de assunção de competência: a) discussão sobre se há ou não 
direito de alguém ser reconhecido como pertencente a um 'terceiro gênero' (nem feminino nem masculino); 
b) saber se uma associação pode ou não celebrar uma convenção processual coletiva; c) saber se é possível a 
dupla curatela de um interdito; d) discussão sobre a interpretação extensiva de determinado rol taxativo 
etc. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 665)

Assim, não deve ser admitido o presente incidente, que pretende dirimir a aplicabilidade do 
artigo 319, II do NCPC às Execuções Fiscais. Isso porque a referida norma tão-somente dispõe 
sobre os requisitos da petição inicial, e inclusive nem sempre é invocada como causa de decidir 
pelos Acórdãos das Câmaras Julgadoras apresentados nestes autos para ilustrar a divergência juris-
prudencial, havendo o risco de se tornar inócuo o provimento jurisdicional pretendido, toda vez 
que o entendimento do Relator amparar-se, por exemplo, no artigo 485, IV do NCPC, que trata 
sobre a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, sequer abarcando a tese de que o endereço do devedor 
constitui ou não requisito da petição inicial, até porque me parece inevitável a extinção do feito se 
o exequente, intimado para sanar vício da petição inicial, permanece silente.

Ante o exposto, ausente o requisito da grande repercussão social da matéria abordada, voto no 
sentido de INADMITIR O INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA em epígrafe, 
ordenando seja dado regular prosseguimento à Apelação em apenso.

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0007177-10.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Cível , 
Relator (a): Des. Mário Augusto Albiani Júnior, julgado em 04/09/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE 
INFORMAÇÕES A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA 
DE SIGILO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. DESNECESSIDADE 
DE ORDEM JUDICIAL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO PARQUET. PREVI-
SÃO DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 8, §2º, DA LEI COMPLEMEN-
TAR 85/1993. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se cogita qualquer ilegalidade na decisão do magistrado singular que determinou a apresentação 
ao Ministério Público estadual, independentemente de ordem judicial, de dados alusivos a movimen-
tações bancárias e/ou operações fi nanceiras de qualquer natureza realizada a partir de contas bancárias 
titularizadas pelos poderes públicos, porquanto se trata de prerrogativa inserida dentre as competên-
cias do Ministério Público, notadamente quanto aos seus poderes de investigar e apurar.
Em se tratando de operações em que há emprego de dinheiro público, estas devem ser regidas sobretu-
do pelo princípio da publicidade, razão pela qual, a prima facie, não podem ser ocultadas pelo manto 
da alegação de sigilo bancário, notadamente quando o requerente das informações for o Ministério 
Público, a quem foi atribuída a missão constitucional de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pú-
blicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II, da CF).
Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal “O sigilo de informações necessárias para a preservação 
da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos re-
cursos públicos. Operações fi nanceiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo ban-
cário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas 
aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal”. (STF. MS 33340, 
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0007177-
10.2017.8.05.0000, tendo como agravante BANCO BRADESCO S/A e agravado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à 
unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante 
expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 
interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de 
Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Senhor do Bonfi m que, nos autos da Ação 
Civil Pública nº 0500128-02.2014.8.05.0244 proposta em face do agravante pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, concedeu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 19 da Lei 
7347/85, defi ro a concessão da tutela de urgência, determinando ao Banco Bradesco S/A e ao 
Banco do Brasil que procedam:
a) o cumprimento imediato de obrigação de fazer, consistente na apresentação ao Ministério Públi-
co do Estado da Bahia, sempre que confrontados com requisição específi ca e independentemente de 
ordem judicial, de dados alusivos a movimentações bancárias e/ou operações fi nanceiras de qualquer 
natureza realizada a partir de contas bancárias titularizadas pelos poderes públicos (federal, estadual 
e municipal) ou nas quais sejam utilizados recursos públicos de qualquer das esferas de poder estatal, 
bem como dos dados cadastrais de seus clientes, benefi ciados ou não com recursos públicos, vedan-
do-se-lhes, como forma de recusa à ordem ministerial versada nestes moldes, a invocação do sigilo 
bancário previsto no art. 1° da Lei Complementar Federal 105/2001 ou a alegação de sigilo de dados 
cadastrais, inexistente na espécie;
b) a observância dos prazos assinalados nas requisições do Ministério Público que tenham por objeto 
o acesso a informações sobre operações e movimentações bancárias de qualquer espécie ultimadas a 
partir de contas mantidas pelos poderes públicos (federal, estadual e municipal) ou nas quais sejam 
utilizados recursos públicos de qualquer das esferas de poder estatal, identifi cando-se, quando a tanto 
instados, os dados, inclusive cadastrais, relativos às contas de destino, afastando qualquer alegação de 
sigilo;
c) exaurimento, no prazo de 10 (dez) dias, das requisições oriundas dos procedimentos ministeriais ca-
dastrados sob os n°s 592.0.136385/2014, 592.0.191417/2013, 592.0.19243/2011 e 592.0.135679/2014, 
a fi m de que encaminhem à 5ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfi m os seguintes subsídios e 
dados:
c.1) transferências bancárias implementadas pelo Município de Senhor do Bonfi m (CNPJ 
n°13.988.308/0001-39) a partir de contas bancárias porventura titularizadas pelo poder público no 
âmbito do Banco do Brasil e do Banco Bradesco, durante os anos de 2009 a 2012, que tenham como 
benefi ciária a Associação Transparência Municipal, pessoa jurídica de direito privado, inserida no 
CNPJ sob o n° 10.237.970/0001-69. Caso sejam identifi cadas transações dentro dos padrões indica-
dos, mediante disposição de recursos públicos, que especifi quem a natureza das operações, inclusive 
com sinalização do número de registro e das contas bancárias de origem e de destino, encaminhando, 
ainda, cópia dos respectivos extratos ou microfi lmagens de cheques;
c.2) transferências bancárias implementadas, sob qualquer título, pelo Município de Senhor do Bon-
fi m (CNPJ n°13.988.308/0001-39) a partir de contas bancárias porventura titularizadas pelo poder 
público no âmbito do Banco do Brasil e do Banco Bradesco, durante os meses de janeiro a dezembro 
do ano de 2013, que tenham como benefi ciária a pessoa jurídica identifi cada como VS Serviços Téc-
nicos LTDA (CNPJ n° 05.499.315/0001-49). Caso sejam identifi cadas transações dentro dos padrões 
indicados, mediante disposição de recursos públicos, que especifi quem a natureza das operações, in-
clusive com sinalização do número de registro e das contas bancárias de origem e de destino, encami-
nhando, ainda, cópia dos respectivos extratos ou microfi lmagens de cheques;
c.3) transferências bancárias implementadas, sob qualquer título, pelo Município de Senhor do Bon-
fi m (CNPJ n°13.988.308/0001-39), a partir de contas bancárias porventura titularizadas pelo poder 
público no âmbito do Banco do Brasil e do Banco Bradesco, durante os anos de 2010 a 2012, que 

tenham como benefi ciárias as pessoas jurídicas de direito privado identifi cadas como Delta Produtos e 
Serviços LTDA (CNPJ n° 11.676.271/0001-88) e Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos LTDA 
(CNPJ n° 74.148.958/0001-60). Caso sejam detectadas transações dentro dos padrões indicados, me-
diante disposição de recursos públicos, que especifi quem a natureza das operações, inclusive com si-
nalização do número de registro e das contas bancárias de origem e de destino, encaminhando, ainda, 
cópia dos respectivos extratos ou microfi lmagens de cheques; e
c.4) informações sobre transferências bancárias implementadas, sob qualquer título, pelo Município 
de Senhor do Bonfi m (CNPJ n°13.988.308/0001-39), a partir de contas bancárias porventura titula-
rizadas pelo poder público no âmbito do Banco Bradesco e do Banco do Brasil, durante os anos de 
2013 a 2015, que tenham como benefi ciária a pessoa jurídica identifi cada como Instituto Nacional de 
Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde INTS (CNPJ n° 11.344.038/0001-06). Caso sejam 
detectadas transações dentro dos padrões indicados, mediante disposição de recursos públicos, que 
especifi quem a natureza das operações, inclusive com sinalização do número de registro e das contas 
bancárias de origem e de destino, encaminhando, ainda, cópia dos respectivos extratos ou microfi l-
magens de cheques.
c.d) Determino, ainda, que o Banco do Brasil, encaminhe ao Ministério Público do Estado da Bahia, 
no prazo de 10 (dez) dias, dados sobre transferências bancárias implementadas, sob qualquer título, 
pelo Município de Senhor do Bonfi m (CNPJ n°13.988.308/0001-39), a partir de contas bancárias 
porventura titularizadas pelo poder público no âmbito daquela instituição fi nanceira, durante os anos 
de 2013 a 2016, que tenham como benefi ciária a pessoa jurídica de direito privado identifi cada como 
Everaldo Júnior Construções LTDA EPP(CNPJ n° 17.239.604/0001-98). Caso sejam detectadas tran-
sações dentro dos padrões indicados, mediante disposição de recursos públicos, que o mencionado réu 
especifi que a natureza das operações, inclusive com sinalização do número de registro e das contas 
bancárias de origem e de destino, encaminhando, ainda, cópia dos respectivos extratos ou microfi l-
magens de cheques.
Fixo multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da presente 
decisão, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediências aplicáveis a seus re-
presentantes legais, bem como, da confi guração de ato atentatório ao exercício da jurisdição, e também 
da aplicação de multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC.

Inconformado, o agravante arguiu a ilegalidade do decisum guerreado, uma vez que o art. 1º, 
§4º, da Lei Complementar 105/2001 deixa claro que a limitação da quebra de sigilo bancário está 
adstrita às situações de “apuração da ocorrência de qualquer ilícito”, o que denota que o pedido deve 
ser motivado, baseado em fatos concretos e indícios sufi cientes de irregularidades, devendo a quebra 
ser precedida de análise do Poder Judiciário.

Pondera que a quebra do sigilo, em face das rígidas regras que cercam o assunto, deve ser 
precedida de autorização judicial expressa, de modo que, caracterizada a situação que justifi que a 
quebra do sigilo bancário, a instituição fi nanceira adotará as providências para que a ordem judicial 
seja cumprida.

Alega que a requisição de dados e documentos bancários deve partir de fatos e fundamentos 
concretos, em que há indícios sufi cientes de que estão ocorrendo irregularidades na movimentação 
e utilização de recursos fi nanceiros pela administração pública, ou pelas pessoas jurídicas de direito 
privado que possuem convênio com o Poder Público.

Afi rma não querer se valer da negativa de informações sob o simples mote do sigilo bancário, 
todavia, na hipótese de necessária quebra do sigilo, deve o agravado formalizar o pedido perante a 
autoridade judicial, para que esta delibere sobre o pleito, delimitando os documentos que deverão 
ser apresentados, bem como o período, expondo a motivação para sua decisão.

Aduz que não há prova nos autos de que tenha sido deduzido pleito neste sentido, nem mesmo 
prova de que o agravado tenha feito um pedido prévio aos entes que serão investigados, tendo optado 
por formalizar requerimento genérico diretamente à instituição fi nanceira.

Salienta que não há nenhuma urgência no pedido do agravado, a permitir a concessão da tutela 
de urgência requerida, já que não há prova concreta ou evidência sobre a ilegalidade na movimentação 
de recursos fi nanceiros pelos órgãos da administração pública ou pessoa jurídica de direito privado 
que possua contas junto ao agravante.
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Na hipótese de manutenção da decisão, entende que deve ser fi xado um prazo razoável para 
atendimento dos ofícios encaminhados pelo Ministério Público, pugnando pela fi xação do prazo de 
trinta dias para atendimento.

Alega, ainda, a exorbitância da multa diária fi xada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
requerendo sua redução para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Invoca a necessidade de limitação territorial dos efeitos da decisão agravada, que deve se cir-
cunscrever à comarca de Senhor do Bonfi m.

Requereu, ao fi nal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, para afastar a 
obrigação do agravante de fornecer informações bancárias sem a existência de prévia autorização 
judicial, concedida de acordo com o caso concreto.

Às fl s. 324/335 foi negada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
A magistrada de piso prestou informações à fl . 343, justifi cando ratifi cando o motivo pelo qual 

foi deferida a tutela de urgência.
O agravado apresentou contrarrazões às fl s. 349/353, rechaçando a tese recursal e pugnando, 

ao fi nal, pelo não provimento do agravo.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fl s. 379/388, opinando pelo improvimento 

do recurso.

VOTO

O presente agravo tem como objeto o inconformismo da agravante com a decisão do juízo a 
quo que deferiu a medida liminar pleiteada para determinar ao agravante que forneça, independen-
temente de ordem judicial, os dados alusivos às movimentações bancárias e/ou operações fi nanceiras 
de qualquer natureza, realizadas a partir das contas bancárias titularizadas pelos poderes públicos, ou 
nas quais sejam utilizados recursos públicos de quaisquer das esferas de poder estatal.

Como se sabe, em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar, tão-somente, o teor 
da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser 
analisadas e decididas no processo principal.

Neste diapasão, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos 
que autorizam o deferimento da medida requerida na origem.

A Constituição Federal prevê no seu art. 129 as funções institucionais do Ministério Público, 
o qual é considerado essencial à função jurisdicional do Estado:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[…]
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
[…]
VI – expedir notifi cações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
[…]
VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fun-
damentos jurídicos de suas manifestações processuais;

O art. 8º, §2º, da Lei Complementar n° 75/93 dispõe que:

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção 
de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou 
do documento que lhe seja fornecido.

Por sua vez, a Lei 8.625/93, que institui a lei orgânica nacional do Ministério Público prevê 
o seguinte:

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

[...]
II – requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou 
processo em que ofi cie;
[…]
§ 2º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documen-
tos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo.

Destarte, num exame superfi cial da matéria trazida a lume, não se cogita qualquer ilegalidade 
na decisão do magistrado singular que determinou a apresentação ao Ministério Público estadual, 
independentemente de ordem judicial, de dados alusivos a movimentações bancárias e/ou operações 
fi nanceiras de qualquer natureza, realizadas a partir de contas bancárias titularizadas pelos poderes 
públicos, porquanto se trata de prerrogativa inserida dentre as competências do Ministério Público, 
notadamente quanto aos seus poderes de investigar e apurar.

A publicidade é um princípio inerente ao Estado Democrático de Direito e que deve nortear 
todas as atividades que guardem relação com o exercício da função administrativa. Ele tem previsão 
expressa no texto constitucional, no caput do art. 37.

Na preciosa lição de Egon Bockmann Moreira:

“a qualidade pública dos atos administrativos representa também prestígio aos princípios da mora-
lidade e isonomia. Na medida em que seus atos são cognoscíveis, os agentes esmerar-se-ão no cum-
primento da ordem normativa e respeito aos administrados. Eventuais provimentos ilegítimos serão 
imediatamente tornados públicos e fi scalizados sem qualquer “controle preventivo interno”.1

No que diz respeito especifi camente às contas públicas, a Constituição Federal determina no 
art. 31, §3º, a exibição anual das contas públicas aos contribuintes, senão vejamos:

Art. 31. A fi scalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
[…]
§ 3º As contas dos Municípios fi carão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qual-
quer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei.

Consagra-se, assim, o direito de todo e qualquer cidadão fi scalizar o emprego das verbas públicas, 
contestando-lhe a legitimidade.

Ora, em se tratando de operações em que há emprego de dinheiro público, estas devem ser regi-
das sobretudo pelo princípio da publicidade, razão pela qual, a prima facie, não podem ser ocultadas 
pelo manto da alegação de sigilo bancário, notadamente quando o requerente das informações for 
o Ministério Público, a quem foi atribuída a missão constitucional de “zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II, da CF).

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar em situação semelhante, na 
qual se discutia a legitimidade do Tribunal de Contas da União para requisitar informações fi nanceiras 
sobre a aplicação de recursos públicos, tendo prevalecido no caso a tese da publicidade dos dados 
relativos à aplicação dos recursos públicos, consoante julgamento abaixo ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE LEGISLATIVO FINANCEIRO. CON-
TROLE EXTERNO. REQUISIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DE INFOR-
MAÇÕES ALUSIVAS A OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS IMPETRAN-
TES. RECUSA INJUSTIFICADA. DADOS NÃO ACOBERTADOS PELO SIGILO BANCÁRIO 
E EMPRESARIAL. 1. O controle fi nanceiro das verbas públicas é essencial e privativo do Parlamento 
como consectário do Estado de Direito (IPSEN, Jörn. Staatsorganisationsrecht. 9. Aufl age. Berlin: 

1. MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e a Lei 9.784/1999.  2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 116
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Luchterhand, 1997, p. 221). 2. O primado do ordenamento constitucional democrático assentado 
no Estado de Direito pressupõe uma transparente responsabilidade do Estado e, em especial, do 
Governo. (BADURA, Peter. Verfassung, Staat und Gesellschaft in der Sicht des Bundesverfassungs-
gerichts. In: Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz. Festgabe aus Anlass des 25jähringe Bes-
tehens des Bundesverfassungsgerichts. Weiter Band. Tübingen: Mohr, 1976, p. 17.) 3. O sigilo de 
informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante 
do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. 4. Operações fi nancei-
ras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei 
Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princí-
pios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Em tais situações, 
é prerrogativa constitucional do Tribunal [TCU] o acesso a informações relacionadas a operações fi -
nanciadas com recursos públicos. 5. O segredo como “alma do negócio” consubstancia a máxima 
cotidiana inaplicável em casos análogos ao sub judice, tanto mais que, quem contrata com o 
poder público não pode ter segredos, especialmente se a revelação for necessária para o controle 
da legitimidade do emprego dos recursos públicos. É que a contratação pública não pode ser 
feita em esconderijos envernizados por um arcabouço jurídico capaz de impedir o controle so-
cial quanto ao emprego das verbas públicas. 6. “O dever administrativo de manter plena trans-
parência em seus comportamentos impõe não haver em um Estado Democrático de Direito, no 
qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos admi-
nistrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individu-
almente afetados por alguma medida.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 114). 7. O Tribunal de Contas da 
União não está autorizado a, manu militari, decretar a quebra de sigilo bancário e empresarial de ter-
ceiros, medida cautelar condicionada à prévia anuência do Poder Judiciário, ou, em situações pontuais, 
do Poder Legislativo. Precedente: MS 22.801, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 
14.3.2008. 8. In casu, contudo, o TCU deve ter livre acesso às operações fi nanceiras realizadas pelas 
impetrantes, entidades de direito privado da Administração Indireta submetidas ao seu controle fi nan-
ceiro, mormente porquanto operacionalizadas mediante o emprego de recursos de origem pública. 
Inoponibilidade de sigilo bancário e empresarial ao TCU quando se está diante de operações fundadas 
em recursos de origem pública. Conclusão decorrente do dever de atuação transparente dos adminis-
tradores públicos em um Estado Democrático de Direito. 9. A preservação, in casu, do sigilo das 
operações realizadas pelo BNDES e BNDESPAR com terceiros não, apenas, impediria a atuação 
constitucionalmente prevista para o TCU, como, também, representaria uma acanhada, insufi ciente, 
e, por isso mesmo, desproporcional limitação ao direito fundamental de preservação da intimidade. 
10. O princípio da conformidade funcional a que se refere Canotilho, também, reforça a conclusão de 
que os órgãos criados pela Constituição da República, tal como o TCU, devem se manter no quadro 
normativo de suas competências, sem que tenham autonomia para abrir mão daquilo que o constituin-
te lhe entregou em termos de competências.(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitu-
cional e Teoria da Constituição. 5ª edição. Coimbra: Almedina, 2002, p. 541.) 11. A Proteção Defi -
ciente de vedação implícita permite assentar que se a publicidade não pode ir tão longe, de forma 
a esvaziar, desproporcionalmente, o direito fundamental à privacidade e ao sigilo bancário e 
empresarial; não menos verdadeiro é que a insufi ciente limitação ao direito à privacidade reve-
lar-se-ia, por outro ângulo, desproporcional, porquanto lesiva aos interesses da sociedade de 
exigir do Estado brasileiro uma atuação transparente. 12. No caso sub examine: I) O TCU deter-
minou o fornecimento de dados pela JBS/Friboi, pessoa que celebrou contratos vultosos com o BN-
DES, a fi m de aferir, por exemplo, os critérios utilizados para a escolha da referida sociedade empresá-
ria, quais seriam as vantagens sociais advindas das operações analisadas, se houve cumprimento das 
cláusulas contratuais, se as operações de troca de debêntures por posição acionária na empresa ora in-
dicada originou prejuízo para o BNDES. II) O TCU não agiu de forma imotivada e arbitrária, e nem 
mesmo criou exigência irrestrita e genérica de informações sigilosas. Sobre o tema, o ato coator aponta 
a existência de uma operação da Polícia Federal denominada Operação Santa Tereza que apontou a 
existência de quadrilha intermediando empréstimos junto ao BNDES, inclusive envolvendo o fi nan-
ciamento obtido pelo Frigorífi co Friboi. Ademais, a necessidade do controle fi nanceiro mais detido 
resultou, segundo o decisum atacado, de um “protesto da Associação Brasileira da Indústria Frigorífi -
ca (Abrafi go) contra a política do BNDES que estava levanto à concentração econômica do setor”. III) 
A requisição feita pelo TCU na hipótese destes autos revela plena compatibilidade com as atribuições 
constitucionais que lhes são dispensadas e permite, de forma idônea, que a sociedade brasileira tenha 
conhecimento se os recursos públicos repassados pela União ao seu banco de fomento estão sendo de-
vidamente empregados. 13. Consequentemente a recusa do fornecimento das informações restou 
inadmissível, porquanto imprescindíveis para o controle da sociedade quanto à destinação de vultosos 

recursos públicos. O que revela que o determinado pelo TCU não extrapola a medida do razoável. 14. 
Merece destacar que in casu: a) Os Impetrantes são bancos de fomento econômico e social, e não ins-
tituições fi nanceiras privadas comuns, o que impõe, aos que com eles contratam, a exigência de disclo-
sure e de transparência, valores a serem prestigiados em nossa República contemporânea, de modo a 
viabilizar o pleno controle de legitimidade e responsividade dos que exercem o poder. b) A utilização 
de recursos públicos por quem está submetido ao controle fi nanceiro externo inibe a alegação de sigilo 
de dados e autoriza a divulgação das informações necessárias para o controle dos administradores, sob 
pena de restar inviabilizada a missão constitucional da Corte de Contas. c) À semelhança do que já 
ocorre com a CVM e com o BACEN, que recebem regularmente dados dos Impetrantes sobre suas 
operações fi nanceiras, os Demandantes, também, não podem se negar a fornecer as informações que 
forem requisitadas pelo TCU. 15. A limitação ao direito fundamental à privacidade que, por se 
revelar proporcional, é compatível com a teoria das restrições das restrições (Schranken-S-
chranken). O direito ao sigilo bancário e empresarial, mercê de seu caráter fundamental, com-
porta uma proporcional limitação destinada a permitir o controle fi nanceiro da Administração 
Publica por órgão constitucionalmente previsto e dotado de capacidade institucional para tan-
to. 16. É cediço na jurisprudência do E. STF que: “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PUBLICIDA-
DE. A transparência decorre do princípio da publicidade. TRIBUNAL DE CONTAS – FISCALIZA-
ÇÃO – DOCUMENTOS. Descabe negar ao Tribunal de Contas o acesso a documentos relativos à 
Administração Pública e ações implementadas, não prevalecendo a óptica de tratar-se de matérias re-
levantes cuja divulgação possa importar em danos para o Estado. Inconstitucionalidade de preceito da 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que implica óbice ao acesso.” (ADI 2.361, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/10/2014). 17. Jusfi losofi camente as premissas meto-
dológicas aplicáveis ao caso sub judice revelam que: I – “nuclearmente feito nas pranchetas da Consti-
tuição. Foi o legislador de primeiríssimo escalão quem estruturou e funcionalizou todos eles (os Tribu-
nais de Contas), prescindindo das achegas da lei menor. (...) Tão elevado prestígio conferido ao 
controle externo e a quem dele mais se ocupa, funcionalmente, é refl exo direto do princípio republica-
no. Pois, numa República, impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele que tenha por 
competência (e consequente dever) cuidar de tudo que é de todos”. (BRITTO, Carlos Ayres. O regime 
constitucional dos Tribunais de Contas. In: Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janei-
ro. Volume 8. 2º semestre de 2014. Rio de Janeiro: TCE-RJ, p. 18 e 20) II – “A legitimidade do Estado 
Democrático de Direito depende do controle da legitimidade da sua ordem fi nanceira. Só o controle 
rápido, efi ciente, seguro, transparente e valorativo dos gastos públicos legitima o tributo, que é o preço 
da liberdade. O aperfeiçoamento d controle é que pode derrotar a moral tributária cínica, que prega a 
sonegação e a desobediência civil a pretexto da ilegitimidade da despesa pública. (TORRES, Ricardo 
Lobo. Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo. Obra em homena-
gem a Eduardo García de Enterría. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 645) 18. Denegação da seguran-
ça por ausência de direito material de recusa da remessa dos documentos.
(STF. MS 33340, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PROCES-
SO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)

O Pretório Excelso também já reconheceu a legitimidade do parquet para requisitar diretamente 
às instituições fi nanceiras informações sobre aplicação de recursos públicos com a fi nalidade de 
instruir procedimentos administrativos de sua competência:

EMENTA: – Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição fi nanceira executora de política cre-
ditícia e fi nanceira do Governo Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar infor-
mações e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua competência. 
2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre 
concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, 
as empresas do setor sucroalcooleiro. 3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar 
os benefi ciários dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto 
no art. 38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Banco do Brasil S/A 
não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC nº 75/1993. 4. O poder de investigação do Estado é 
dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende 
às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao 
Ministério Público – art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, 
e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério 
Público, informações sobre nomes de benefi ciários de empréstimos concedidos pela instituição, 
com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando 
de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instau-
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rado em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. 6. 
No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros fi nanciamentos públicos, porquanto 
o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da política creditícia e fi nanceira do Governo 
Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa 
de juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº 8.427/1992. 
7. Mandado de segurança indeferido.
(MS 21729, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NÉRI DA SILVEI-
RA, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/1995, DJ 19-10-2001 PP-00033 EMENT VOL-02048-01 
PP-00067 RTJ VOL-00179-01 PP-00225)

Assim, em se tratando de requisição de informações intrinsecamente ligadas às atividades precí-
puas do Ministério Público, levando em consideração o arcabouço legislativo e decisões já proferidas 
pelos Tribunais Superiores, não é possível vislumbrar, num juízo de prelibação, ilegalidade na decisão 
proferida pelo magistrado singular, que determinou a apresentação das informações fi nanceiras 
supramencionadas diretamente ao parquet.

Por outro lado, consoante consignado na própria decisão agravada, o perigo de dano evidencia-se, 
na hipótese, diante da premente necessidade de apurar eventuais ilícitos com relação à aplicação dos 
recursos públicos, destacando-se que o decurso do tempo pode levar à prescrição, inviabilizando a 
responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Não se pode deixar de considerar o atual momento vivenciado pela sociedade brasileira, no qual 
os escândalos de corrupção sistêmica têm assombrado a população por conta da institucionalização 
de uma política de concessão/obtenção de vantagens ilícitas, sobrepujando a necessidade de ampla 
investigação de toda e qualquer irregularidade no âmbito da administração pública.

No que diz respeito à limitação territorial dos efeitos da decisão guerreada, impende asseverar 
que a decisão hostilizada não estendeu seus efeitos para além dos limites territoriais da comarca de 
Senhor do Bonfi m-BA, não havendo o que reformar neste sentido, tendo em vista que a matéria 
não foi objeto de decisão pelo juízo singular, de forma que qualquer manifestação neste sentido 
representaria supressão de instância.

Quanto à desproporcionalidade do valor da multa arbitrada pelo juiz a quo, insta acentuar 
que a função da astreinte é exercer poder de coerção sufi ciente para desestimular a inércia do obri-
gado em cumprir a ordem judicial, demonstrando que é mais vantajoso cumpri-la do que pagar a 
sanção pecuniária. Inclusive o Código de Processo Civil, em seu art. 537, prevê que a multa poderá 
ser aplicada “desde que seja sufi ciente e compatível com a obrigação”, contudo, deve-se observar o 
binômio proporcionalidade/razoabilidade, com o intuito de obstar o enriquecimento sem causa, o 
qual é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, tendo em vista que a agravante é instituição fi nanceira de grande porte presume-se 
capacidade econômica de vulto, razão pela qual não é possível reduzir o valor da multa, sob pena de 
não servir para o cumprimento de sua função coercitiva.

Portanto, diante das especifi cidades do caso vê-se que a redução do valor da multa é injustifi cável, 
haja vista que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de não cumprimento da 
liminar, não se mostra excessivo, tampouco, incompatível com a obrigação.

Sobre isso é pacífi co o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO VA-
LOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACER-
VO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A conclusão a que chegou 
o Tribunal a quo, acerca do valor da multa cominatória, decorreu de convicção formada em face dos 
elementos fáticos percucientemente analisado nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido 
importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7⁄STJ) 
e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 2. A redução da multa diária só é cabí-
vel quando fi xada em montante exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço. 
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de solvência da 

agravante, sendo, ao mesmo tempo, o sufi ciente a compeli-la a cumprir ordem judicial de não 
inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento, com aplicação de multa." (AgRg no AREsp n. 164.545⁄MS, Relator Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2 ⁄8 ⁄2012, DJe 7⁄8 ⁄2012.)

Por fi m, por se tratarem de informações disponíveis nos sistemas do próprio agravante, não há 
como acolher o pleito de fi xação do prazo de trinta dias para disponibilização destas, pois podem 
ser prontamente fornecidas, ressaltando-se que o item “b” do decisum vergastado determinou a 
observância dos prazos informados pelo próprio parquet nas requisições.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao presente 
recurso, mantendo integralmente a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

TJBA – Apelação nº 0000677-95.2014.8.05.0043,Primeira Câmara Cível, Relator (a): Desa. 
Lícia de Castro Laranjeira, julgado em 26/03/2018

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. APELAÇÃO. 
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESEN-
ÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO MONITÓRIA INSTRUIDA COM DO-
CUMENTOS PERTINENTES. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE 
CARÊNCIA DE AÇÃO. ART. 700 DO CPC/2015. PRELIMINAR REJEI-
TADA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PROFERIDA EM 
CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS 
E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO 
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000677-
95.2014.8.05.0043 da comarca de CANAVIEIRAS sendo apelante MUNICÍPIO DE CANA-
VIEIRAS e apelada, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e 
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

A sentença proferida às fl s. 106/109, adotado o relatório, rejeita embargos opostos por MUNI-
CÍPIO DE CANAVIEIRAS à “Ação Monitória” movida por CNH INDUSTRIAL BRASIL 
LTDA. (nova denominação social de IVECO LATIN AMÉRICA LTDA.) e julga extinto o 
processo com resolução do mérito, reconhecendo devido o valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta 
e dois mil reais), corrigidos por IPCA-E, a partir de 01 de abril de 2013, juros de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, nos termos da modulação julgada na ADIn 4357/STF, perfazendo montante de 
R$ 223.208,23 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e oito reais e vinte e três centavos) sem 
condenação em custas, confi rmando decisão anteriormente proferida à fl . 50. concernente à fi xação 
de honorários advocatícios, à base de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS, representado, interpõe recurso de apelação independendo 
de preparo, fl s. 116/119, visando reforma da sentença. Alega, preliminarmente, carência de ação, 
ensejando extinção do processo considerando a inadequação da via monitória “desacompanhada de 
documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada”, ressaltando a ausência de liquidez, 
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certeza e exigibilidade do contrato que lastreia a ação, além da ocorrência da quitação do débito. 
Aduz, ainda, sobre a celebração de contrato nº 330/2012 entre as partes litigantes para aquisição de 
veículo, devidamente quitado em 09 de setembro de 2013, cinco meses após a data prevista no referido 
contrato reconhecendo assim, a incidência de juros e correção monetária conforme § 3º, da Cláusula 
Nona do referido contrato. No mérito considera excessiva sua condenação ao pagamento integral do 
valor indicado aleatoriamente e unilateralmente na planilha de cálculo exibida com demonstração de 
incidência de capitalização de juros e correção monetária indevidas, ensejando redução.

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. (nova denominação social de IVECO LATIN AMÉ-
RICA LTDA.) responde pugnando por improvimento do recurso, FLS. 125/133.

Recurso distribuído para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
A preliminar suscitada, ora rejeitada, não merece acolhida ante a inexistência de demonstração 

de alegada carência da ação.
A ação monitória, de natureza mista, é processo de conhecimento com prevalente função 

executiva – dentre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, a exigir do postulante credor 
a apresentação de prova documental, instrumento que indique, sem efi cácia de título executivo, seu 
direito ao recebimento de valores devidos em dinheiro, coisa fungível, ou bem móvel determinado. 
O art. 784 do CPC indica, por exclusão, instrumentos que servem à ação monitória desde que não 
preencham requisitos legais, principalmente porque o inciso XII engloba “os demais títulos, aos quais, 
por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”. Assim, tem-se que a ação monitória é via adequada 
para obtenção do pagamento de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel com base em 
prova documental, porém destituída de efi cácia executiva. Visa, desta forma, mudar antecipadamente 
documento sem força executória em título executivo.

O exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia postulação com instrução 
sufi ciente, a comprovar a existência de crédito em favor da empresa apelada, consoante asseverado 
por juiz da causa (fl . 101), in verbis: “a ação monitória tem por escopo formar um título executivo 
a partir de documentos que não possuem executoriedade, bastando a pessoa que queira interpor 
a ação que o faça por meio de prova escrita e certeza da obrigação a cumprir, observando o 
que a lei processual diz a respeito de sua propositura e processamento. Assim basta que ocorra 
a exibição de prova escrita pré-constituída, o que pode ser observado nos documentos juntados 
pelo ora embargado às fl s. 21/43 dos autos, provas incontestáveis da existência dos créditos.”

No mérito, também não assiste razão ao recorrente.
Dispõe o art. 700, do CPC:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afi rmar, com base em prova escrita, sem 
efi cácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em 
dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;”

No caso sub examine a existência de relação jurídica entre as partes litigantes afi gura-se evi-
dente, constatável a partir da simples leitura do instrumento particular de contrato para aquisição 
de veículo de transporte escolar nº 330/2012, exibido às fl s. 22/29, validamente celebrado entre 
as partes litigantes, sobretudo com o reconhecimento de tal fato pelo próprio apelante (fl . 118), in 
verbis: “... O objeto da licitação foi entregue pelo Apelado ao Apelante em 01 de março de 2013, 
tendo como data limite para efetuar o pagamento o dia 1º de abril do mesmo ano, conforme 
dispõe a CLÁUSULA NONA do Contrato nº 330-2012, fi rmado pelas partes. O Município 
efetuou o pagamento na data de 09 de setembro de 2013, 5 (cinco) meses após a data acordada 
em contrato. Reconhecendo assim, a incidência de juros e correção monetária, conforme dispõe 

o parágrafo terceiro da Cláusula Nona. (…)”. Não obstante o apelante insistir em afi rmar equi-
vocadamente “a quitação do débito e necessidade de julgamento pela extinção da monitória por carência 
de ação.”, resta evidente tratar-se cobrança de parcela inadimplida referente ao contrato nº 330/201, 
acima mencionado.

In casu não pode o apelante, positivada a inadimplência, pretender sem qualquer fundamento, 
furtar-se ao pagamento do valor decorrente do “CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍ-
CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 330/2012” fi rmado entre as partes litigantes em 01 
de AGOSTO de 2012 (fl s. 22/29); nota de empenho de fl s. 30; nota fi scal nº 145606 e com-
provante de entrega de veículo, fl s. 32/33; notifi cações extrajudiciais de fl s. 35/39. Não cabendo 
à apelada fazer prova acerca da causa depende de seu crédito. Considerando que o embargante, ora 
apelante, não prova a quitação do débito nem a ausência de causa depende, ônus que lhe incumbia, 
agiu corretamente o julgador ao rejeitar os embargos monitórios( fl s. 104/107), in verbis: “(...)” A 
pretensão da embargante é discutir os cálculos apresentados, sob o argumento de que os mesmos 
não estão de acordo com critérios como juros e correção. No caso, tendo a parte embargante 
questionado o quantum devido, atraiu para si o ônus de demonstrar, aritmeticamente, onde 
pairam os equívocos, e qual seria, segundo suas contas, a dívida. Vasculhando os autos, não foi 
encontrado quais seriam, segundo a ótica do embargante, os cálculos do valor devido. Se a parte 
embargada informa que o valor devido é inferior ao devido face aos juros e correção praticados, 
compete a parte embargante demonstrar o valor que entende por correto. Neste caso, impõe-se 
rejeitar estes embargos, conforme artigo 702 do CPC “(...)” Como visto, os embargos não devem 
prosperar, permitindo que a parte obtenha o crédito que faz jus.(...) Procedendo a atualização 
do valor devido, face o decurso do tempo, bem como para formação do precatório requisitório, 
por depender de mera atualização dos cálculos apresentados, tenho que, usando o índice IPCA, 
bem como juros de 0,5 (meio por cento) ao mês, conforme defi nido na Adin nº 4.425 do Supremo 
Tribunal Federal, a importância devida, na data de hoje, é de R$ 220.040,60 (duzentos e vinte 
mil, quarenta reais e sessenta centavos), conforme cálculo em anexo, que integra a sentença. 
PELO EXPOSTO, nos termos da fundamentação supra, tendo como fundamento os artigos 
702, § 2º, 3º, 8º, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos à ação monitória, julgando 
extinto o processo com julgamento de mérito. Reconheço como devido o valor de R$ 132.000,00 
(cento e trinta e dois mil reais), corrigidos a partir de 01 de abril de 2013, pelo IPCA-E, e 
juros de 0,5% ao mês, nos termos da modulação julgada pelo STF na Adin 4357, totalizando 
na data de hoje R$ 223.208, 23 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e oito reais e vinte e três 
centavos), conforme cálculo em anexo, já acrescidos das custas de folha 47. Sem custas quanto 
aos embargos. Quanto aos honorários, estão arbitrados na folha 50. Intime-se, cite-se, a parte 
devedora, podendo opor embargos no prazo de trinta dias, nos termos do art. 910 do Código 
de Processo Civil. Deverá a parte apresentar embargos através do Sistema Processual Judicial 
Eletrônico. Os embargos devem ser propostos através de petição autônoma a ser distribuído por 
dependência, conforme art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.”

No tocante aos juros de mora e correção monetária também não assiste razão ao apelante. Não 
acolhível mera alegação de existência de “excesso do valor” sem indicação de suposto erro na elaboração 
do demonstrativo de cálculo, inobservando os termos do § 3º do art. 702, do CPC, in verbis: “Não 
apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente 
rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão 
processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”. O documento de dívida 
não apresenta características de título de crédito, por ausência de efi cácia executiva, tratando-se de 
obrigação positiva e líquida, impondo a atualização do débito com incidência de juros de mora e 
correção monetária, consoante estabelecido na sentença guerreada. Admissível o cálculo de fl . 110, 
constante da sentença, considerando correção com aplicação do índice IPCA-E (IBGE) e juros de 
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0007176-25.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Re-
lator (a): Des. Baltazar Miranda Saraiva, julgado em 14/11/2017

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. VEDAÇÃO 
DE USO DO VEÍCULO PELA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. INCONS-
TITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CC. INEXISTÊNCIA DE HIE-
RARQUIA ENTRE COMPANHEIRO E CÔNJUGE. PRECEDENTES DO 
STF. ANTECIPAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DE BENS PELOS HERDEI-
ROS. ART. 647 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 
PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A diferenciação entre o cônjuge e o companheiro quanto aos direitos sucessó-
rios, conforme entendimento do STF em repercussão geral (RE 646721/RS E RE 
878694/MG), é inconstitucional.
2. Destarte, o ex-companheiro tem direito a receber o seu quinhão da herança, 
concorrendo com os demais herdeiros aos bens particulares do falecido.
3. De outro giro, a antecipação do uso e fruição de bens pelos herdeiros é prevista 
no art. 647 do Código de Processo Civil, podendo ser deferida pelo magistrado 
com a condição de que este integre a cota de seu usufrutuário no momento da 
partilha dos bens.
4. Assim, por concorrer com a Agravada na herança, a Agravante tem o direito à 
antecipação do usufruto do bem, desde que este integre a sua cota, fi cando a seu 
cargo os ônus e bônus do exercício do direito que lhe foi deferido.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0007176-
25.2017.8.05.0000, em que fi guram, como Agravante, AGNAILDE ARAÚJO DE SANTANA, e 
como Agravada, JAQUELINE DOS SANTOS MENESES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR 
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão hostilizada, afastando 
a vedação de uso do veículo FIAT PUNTO (placa OLZ-5337) pela Agravante, bem como a deter-
minação quanto à apresentação de quilometragem do automóvel e informação do seu local, todavia, 
quando necessário ou solicitado pelo Juízo, que as informações sobre o referido bem sejam prestadas 
nos autos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por AGNAILDE 
ARAÚJO DE SANTANA em face da decisão fotocopiada à fl . 51, proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, nos 
autos do processo de inventário pelo rito de arrolamento comum sob nº 0501620-93.2016.8.05.0137.

Em suas razões recursais, relata a Agravante que “é autora de uma ação de arrolamento de bens 
deixados pelo Espólio de Renivaldo Pereira Meneses, fazendo parte, dentre os bens do espólio, um veículo 
de marca FIAT/PUNTO, ano 2012/2012, placa OLZ5337/BA”.

Segue informando que a Agravada, ao se habilitar nos autos originários, contestando os termos 
da inicial, requereu a restrição do aludido veículo, tendo sido deferido o pleito pelo juízo a quo, que 

determinou à Agravante que informasse a quilometragem do veículo indicado na exordial, bem como 
o local onde fi cará guardado, para fi ns de fi scalização pela herdeira JAQUELINE DOS SANTOS 
MENESES, assim como vedou o seu uso, sem autorização judicial.

Alega que o referido veículo faz parte dos bens comuns do casal, detendo a Autora maior parte 
do quinhão sobre o mesmo, não se mostrando plausível o requerimento formulado pela Agravada, 
mormente por não comprovar qualquer tipo de dilapidação patrimonial ou dano ao bem.

Ressalta, ainda, que tem arcado com toda manutenção oriunda do referido veículo, não sendo 
razoável a determinação de paralisação de um bem móvel, ainda mais um veículo automotor, o 
que geraria enorme prejuízo, “causando possíveis problemas de um modo geral, seja na mecânica, como 
também na estrutura”.

Ademais, aduz que “possui o espólio diversos bens, conforme devidamente comprovado, e, caso 
sobreviesse qualquer dano ao objeto em questão, teria a agravante condições de suportar, tendo em vista 
que seu quinhão ultrapassa indubitavelmente o valor do automóvel”.

De outro giro, assevera que, diante da lide existente entre as partes, não se mostra adequada a 
determinação de fi scalização no local onde o bem se encontra (residência da Agravante), posto que 
toda comprovação de integralidade do bem pode se dar em juízo, já que ambas as partes podem 
possuir rotinas diferentes, não dispondo de horário idêntico para fi scalização do bem, além de não 
manterem qualquer tipo de contato.

Ante o exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo ou concedida tutela de urgência, 
ante o risco de dano de difícil reparação à Agravante, para sustar os efeitos da decisão vergastada. Ao 
fi nal, pugna pelo provimento do recurso para “determinar a reforma da Decisão agravada, afastando 
a vedação de uso do veículo, apresentação de quilometragem, e informação do seu local, todavia, quando 
necessário pelo Juízo ou solicitado, que as informações sobre o automóvel sejam prestadas nos autos”.

Juntou os documentos de fl s. 08/55 e fl s. 59/78.
Em decisão de fl s. 80/86, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso, sustando-se os efeitos da 

decisão recorrida até ulterior pronunciamento.
Conforme certifi cado à fl . 89, ainda que regularmente intimada acerca da decisão supramen-

cionada, a Agravada não apresentou as requeridas contrarrazões.
Com este relato, nos termos do art. 931 do CPC, encaminhem-se os autos à Secretaria para 

inclusão em pauta.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGNAILDE ARAÚJO DE SANTANA em 
face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, 
Cível e Comerciais da Comarca de Jacobina, nos autos do processo de inventário pelo rito de arro-
lamento comum sob nº 0501620-93.2016.8.05.0137.

Inicialmente, vale ressaltar que apesar de o recurso ter sido interposto contra ato nomeado de 
“despacho” (fl . 51), este possui caráter decisório, tratando-se de evidente tutela provisória, motivo 
pelo qual deve ser analisado por este Colegiado.

O Agravo é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, 
conheço do recurso.

Compulsando-se os autos, percebe-se que a ação originária se trata da abertura de inventário 
pelo rito de arrolamento comum, proposta pela ex-companheira do falecido em face da fi lha do 
fi nado consorte.

Antes de adentrar na discussão sobre reforma da decisão, requerida pela Agravante, são neces-
sárias algumas considerações.

É alegado pela parte Agravada, ao citar o artigo 1.790 do Código Civil, que “o caput do dispositivo 
deixa claro que o direito à sucessão da companheira se restringe quanto aos bens adquiridos onerosamente 
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na constância da união e não aqueles trazidos pelo companheiro, por exemplo. Ou seja, os bens particulares 
não participa a companheira. E mesmo na hipótese dos aquestos, de chegar a concorrer com o descendente 
'‘só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles’'”(fl . 29).

Ocorre, no entanto, que a parte Agravada confunde a meação com a possibilidade da compa-
nheira participar da herança deixada pelo falecido.

A meação, no caso do regime parcial de bens, é o termo que designa o direito do companheiro 
ou cônjuge de fazer jus à metade do patrimônio comum obtido pelo casal, onerosamente, na vigência 
de sua relação.

De outro lado, a herança é o termo que designa o conjunto de bens, direitos e obrigações dei-
xados por uma pessoa falecida aos seus sucessores. Ela engloba tanto os bens adquiridos na vigência 
do casamento ou união estável, quanto os demais, particulares do de cujus.

Antigamente, a união estável era tratada de maneira distinta do casamento, de forma que o 
companheiro não tinha diversos direitos que eram oferecidos aos cônjuges, incluindo os de cunho 
sucessório. Destarte, o companheiro supérstite não poderia concorrer aos bens particulares do falecido, 
sendo privado da condição de herdeiro.

Ocorre, no entanto, que recente decisão do STF, julgou inconstitucional o art. 1.790 do Código 
Civil, que inclusive foi citado pela Agravada em sua fundamentação. O acórdão proferido determinou 
que a distinção entre a união estável e o casamento, para fi ns sucessórios, era incompatível com a 
Constituição de 1988 e violava os princípios da igualdade, dignidade humana e da proporcionalidade 
(RE 646721 RG/RS e RE 878694 RG/MG). Neste sentido, foi reconhecida a repercussão geral do 
tema, como se verifi ca abaixo:

DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS DO CÓDI-
GO CIVIL QUE PREVEEM DIREITOS DISTINTOS AO CÔNJUGE E AO COMPANHEIRO. 
ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca 
da validade do art. 1.790 do Código Civil, que prevê ao companheiro direitos sucessórios distintos 
daqueles outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 do mesmo Código. 2. Questão de relevância social e 
jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 3. Repercussão geral reconhecida.

Desta forma, percebe-se que é totalmente plausível a concorrência da Agravante e da Agravada 
no momento da partilha dos bens particulares do falecido, fi gurando ambas como herdeiras do fi nado.

Esclarecido este ponto, passo ao exame do mérito propriamente dito.
É consabido que a ação de inventário pelo rito do arrolamento comum está prevista no Código 

de Processo Civil em seu art. 664, que dispõe:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o 
inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independente-
mente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 
aos bens do espólio e o plano da partilha.

Levando-se em consideração o dispositivo supramencionado, percebe-se que o arrolamento 
comum nada mais é do que uma espécie de inventário e partilha, mais simples e rápida do que o 
tradicional. Neste procedimento ocorre uma concentração dos atos processuais, o que resulta em 
uma resposta mais acelerada do judiciário quanto à solução do pleito. Destarte, nos casos em que o 
valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (hum mil) salários-mínimos, o inventariante 
poderá optar pela realização deste procedimento, que é evidentemente mais célere do que o habitual.

Sabendo que os procedimentos que envolvem inventário e partilha de bens tendem a se estender 
bastante pelo tempo, o legislador resolveu trazer uma importante novidade para o Código de Processo 
Civil: a antecipação do uso e fruição dos bens pelos herdeiros. Esta normatização está prevista em 
seu art. 647, parágrafo único, que determina:

Art. 647 (Omissis)

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos 
herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao 
término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, 
todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

Assim, resta claro que o magistrado pode, após a análise dos autos, deferir o direito de uso e 
fruição de determinado bem a qualquer dos herdeiros, desde que este, ao fi nal do inventário, integre 
a cota de seu usufrutuário. Desta forma, haverá a utilização antecipada de determinado objeto pelo 
herdeiro, que deverá arcar com todos os ônus e bônus decorrentes do exercício de seu direito.

Percebe-se, no caso em tela, que a decisão monocrática de fl s. 80/86 suspendeu os efeitos do 
decisum de primeiro grau, entendendo que a restrição do uso do bem, imposta pelo juízo primevo, 
pelo menos àquele momento, não parecia prosperar. Este entendimento se mantém.

Assim, entendendo que a Agravante fi gurará como herdeira no momento da partilha dos bens do 
falecido e que o seu quinhão certamente ultrapassa o valor do veículo em questão, não há problema 
em deferir, para ela, o uso e fruição do automóvel até a fi nalização do inventário, fazendo este parte 
da sua cota no momento da partilha.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente 
Agravo de Instrumento para reformar a decisão hostilizada, afastando a vedação de uso do veículo 
FIAT PUNTO (placa OLZ-5337) pela Agravante, bem como a determinação quanto à apresentação 
de quilometragem do automóvel e informação do seu local, todavia, quando necessário ou solicitado 
pelo Juízo, que as informações sobre o referido bem sejam prestadas nos autos.

É como voto.

TJBA – Reclamação nº 0009744-48.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Privado, Rela-
tor (a): Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 15/03/2018

DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO 
PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ADVOGADOS DO RECLAMANTE 
DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA PROJUDI EM MO-
MENTO PRÉVIO ÀS INTIMAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. INCI-
DÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESP 1.111.270/
PR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CASO QUE NÃO SE 
AMOLDA AO ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL, POR NÃO TER OCORRI-
DO DEMANDA PARA COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. RECLAMA-
ÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Revela o cotejo dos autos da Demanda originária que as intimações foram reali-
zadas na pessoa de advogados indicados pelo Banco Reclamante e devidamente ca-
dastrados no sistema PROJUDI, estando afastada a tese de cerceamento de defesa.
2. Tratando-se da hipótese de cobrança indevida de quantia, realizada mediante 
descontos na conta do consumidor, é aplicável ao caso concreto a regra do art. 42, 
parágrafo único, do CDC.
3. É inaplicável a norma do art. 940, do Código Civil, desde quando não foi o 
consumidor demandado por quantia já paga.
4. Pelo mesmo motivo, a exigência de comprovação de má-fé do credor é questão 
apenas afeta à cobrança judicial de quantia anteriormente adimplida, conforme 
manifesto pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
5. Reclamação que seja julga improcedente.
6. Agravo Interno julgado prejudicado.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da 
Seção Cível de Direito Privado, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a Recla-
mação e em declarar prejudicado o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reclamação Constitucional proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil, 
contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível e Criminal, fundamentada na ausência 
de intimações válidas no decorrer do processo, que culminaram com a impossibilidade exercício do 
contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que em determinado momento, após a citação, ocorreu vício na autuação do processo, 
fazendo constar o nome da Reclamante de forma incorreta nos autos, inviabilizando a concretização 
das intimações eletrônicas, o que criou para o Juízo a falsa noção de que houve ausência injustifi cada 
à audiência, sendo decretada a Revelia.

Pugna, assim, pela obtenção de uma tutela que suspenda o andamento da ação originária de n.º 
0002098-16.2012.8.05.0063 e, no mérito, pelo acolhimento da Reclamação, com vistas à anulação 
de todos os atos que se sucederam à audiência de conciliação, feitos sem a observância às regras da 
Lei 11.419/2006.

A reclamação foi proposta nos 15 dias subsequentes à intimação sobre os embargos de declaração 
opostos contra o acórdão, sendo, pois, tempestiva.

Analisando monocraticamente a questão, optei por indeferir o pedido de suspensão do Acórdão, 
por não vislumbrar naquela oportunidade a verossimilhança das alegações ou o risco de difícil ou 
incerta reparação.

Contra a referida decisão foi interposto Agravo Interno (fl s. 94/97)
Notifi cado, o Juiz Relator, integrante da Terceira Turma Recursal Cível e Criminal apresentou 

informações (fl s. 103/105), noticiando que o Acórdão reclamado transitou em julgado, tendo os 
autos retornado ao Juízo originário.

A citação da benefi ciária da decisão impugnada não foi concretizada, motivo pelo qual não foi 
apresentada resposta à Reclamação ou ao Agravo Interno.

É o relatório que ora submeto aos demais integrantes da Seção Cível de Direito Privado.
Peço inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O cotejo dos autos revela que duas foram as teses levantadas pela parte Reclamante, sendo a 
primeira em razão de suposta ausência de intimação para comparecimento a audiência, por incorreção 
do nome do banco na autuação do processo, e a segunda por inobservância ao julgamento do RESP 
n.º 1.111.270-PR, sob o rito de recursos repetitivos, quando se defi niu que a devolução em dobro 
de quantia cobrada indevidamente prescinde da demonstração de má-fé do credor.

Ressalto que o tópico relacionado à repetição de indébito em dobro deixou de constar no Rela-
tório entregue em momento anterior, motivo pelo qual científi co os demais julgadores da necessidade 
de estudo deste segundo fundamento da Reclamação.

Passo então ao exame de cada um dos itens acima indicados.
Da ausência de intimações válidas durante o curso processual.
Declarei em momento anterior que o exame dos autos da Ação originária, de n.º 0002099-

16.2012.8.05.0063, não deixa dúvidas sobre o fato de que as intimações, apesar da incorreção do 
nome do Banco acionado na autuação do processo, foram direcionadas aos advogados habilitados 

no sistema, tendo ocorrido recebimento exitoso, o que inclusive pode ser verifi cado nos eventos 28, 
37 e 48 dos autos.

Para que não pairem dúvidas sobre a concretização das intimações, cabe relatar que três advo-
gados foram habilitados no sistema PROJUDI desde o dia 19/06/2012, o que reforça ainda mais o 
entendimento de que as notifi cações foram recebidas.

Note-se que o próprio histórico de advogados cadastrados no sistema PROJUDI informa que 
três patronos foram devidamente habilitados no dia 19/06/2012. Logo, foram válidas as intimações 
efetivadas através dos eventos 19 e 20, pois direcionadas aos referidos causídicos na mesma data, fato 
devidamente certifi cado na movimentação processual.

Cumpre ainda relembrar que poderiam os advogados interessados trazer ao processo o relatório 
demonstrando a inexistência de recebimento da intimação, mas, como já salientado em oportunidade 
anterior, tal documento não foi apresentado.

É certo que em um primeiro momento vislumbrei a possibilidade de efetivamente ter ocorrido 
algum vício no desenvolvimento da Ação originária, mas reapreciando o andamento processual, neste 
momento, convenço-me da inexistência dos alegados vícios nas referidas intimações.

Rejeito, pois, este fundamento.
Da inviabilidade de devolução em dobro – REsp n.º 1.111.270-PR.
Analisando este quesito, verifi co que o Reclamante tenta interpretar o problema ora em análise 

como se se tratasse da hipótese prevista no art. 940, do Código Civil, a seguir transcrito:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias 
recebidas ou pedir mais do que for devido, fi cará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, 
o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 
prescrição. (grifei)

Rápida análise dos autos, porém, revela que a Demanda tem por causa de pedir a cobrança 
indevida realizada nos vencimentos da Consumidora, o que motivou o pedido de repetição de 
indébito baseado no art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.

Note-se que este inclusive foi o fundamento utilizado pelo Juízo Singular, quando proferiu 
sentença determinando a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente na conta 
da Consumidora, conforme excerto que ora transcrevo:

“Não há dúvidas em relação ao desconto efetuado em favor do Banco do Nordeste, sendo este o des-
tinatário do valor descontado.
Não há dúvidas ainda acerca da inexistência de débito em nome da autora, sendo portanto in-
devido o desconto realizado, valor este proveniente de pensão alimentícia, essencial à subsistência.
Sendo tal valor descontado indevidamente, para pagamento de débito inexistente, possível a 
aplicação do artigo 42 do CPC, que permite a devolução em dobro.” (grifei)

O julgamento utilizado como base para a confecção da presente Reclamação, por sua vez, 
cuida apenas da hipótese prevista no art. 940, do Código Civil, sendo totalmente inaplicável ao caso 
concreto. Para que não pairem dúvidas, convém citar parte da Ementa do RESP n.º 1.111.270-PR, 
julgando sob o rito de Recursos Respetivos:

1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da 
sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encar-
tada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 
2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma 
ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. (grifei)

É certo que houve nítida interpretação que não se aplica às hipóteses de cobrança indevida 
referidas no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode olvidar, 
também, que para incidência do art. 940, do CC, e consequentemente o entendimento resultante 
do julgamento do Recurso Repetitivo em referência, deveria ter ocorrido uma Demanda por quantia 
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já paga, fato também inexistente no presente caso, desde quando a cobrança ocorreu sob a forma de 
descontos na conta da consumidora.

Devo concluir, de posse desta informação, que o pedido formulado no bojo da presente Recla-
mação é totalmente improcedente, por não estar demonstrada a violação a Recurso Repetitivo. 
Contrariamente, os elementos informativos trazem a certeza de que o Acórdão reclamado não 
possui nenhum vício, estando perfeitamente fundamentado e embasado por normas que garantem 
ao consumidor a devolução da quantia despendida, em dobro, ao realizar pagamento resultante de 
cobrança indevida.

Do Agravo Interno.
Pelas mesmas razões expostas neste voto, está prejudicada a análise do Agravo Interno.
Conclusão.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e de declarar prejudicado o Agravo Interno.

TJBA – Apelação nº 0082123-57.2011.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator (a): 
Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, julgado em 16/04/2018

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO 
ENTRE PARTICULARES. ESTIPULAÇÃO DE CORREÇÃO DO VALOR 
COM APLICAÇÃO DE JUROS DE 2% AO MÊS, ALÉM DE ÁGIO DE R$ 
69.210,00 (SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS). PRELI-
MINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR 
DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPLETUDE NA PRESTA-
ÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. 
REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS ACIMA DO LI-
MITE LEGAL. ARTIGOS 591 e 406 DO CÓDIGO CIVIL, COMBINADO 
COM O §1º, ART. 161, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CARAC-
TERIZAÇÃO DE AGIOTAGEM. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA 
CLÁUSULA QUE PREVIU O ÁGIO, BEM COMO DOS JUROS PACTUA-
DOS ACIMA DE 1% AO MÊS. RECONVENÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS 
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. 
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A DEMANDA PRINCIPAL. DE-
SATENDIMENTO AO ART. 315, DO CPC/1973. HONORÁRIOS DE SU-
CUMBÊNCIA QUE ATENDE AO QUANTO ESTIPULADO NOS §3º E 4º, 
ART. 20, DO CPC/1973. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0082123-57.2011.8.05.0001, da 
Comarca de Salvador, no qual fi guram como apelante WALTER PEREIRA DE ANDRADE FILHO 
e como apelada NÁDIA DE ANDRADE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMI-
NARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, na esteira do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALTER PEREIRA DE ANDRADE FILHO 
contra a Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara dos Feitos de Relações de Con-

sumo, Cíveis e Comerciais da Comarca do Salvador, Dr. Osvaldo Rosa Filho, que, nos autos da 
Ação Ordinária Revisional, ajuizada por NÁDIA DE ANDRADE SOUZA, ora apelada, julgou 
procedente os pedidos da Autora e extinta a reconvenção, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, acolho o pedido inicial para DECLARAR, como efetivamente, declaro, nulas a cláusula 
4ª do contrato de MUTUO FINANCEIRO INDIVIDUAL (fl s. 20/21), letra 'a' e 'b' e, ainda, convalido 
o depósito já efetuado pela autora, no valor de R$ 125.455,06 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e seis centavos), já liberado ao acionado, declarando, com efeito, integral adimple-
mento do contrato de MUTUO multialudido, objeto da demanda, visto que, no particular, o acionado não 
impugnou, com precisão os cálculos que lhe servem de base, por consequência, julgo extinto o processo com 
base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.
Condeno, outrossim, a parte acionada ao pagamento de cutas processuais e honorários advocatícios que fi xo 
em 15% (quinze por cento) do valor atribuído ao feito, considerando as disposições dos arts. 21 e seguintes 
do Código de Processo Civil.
[…]
POSTO ISSO, com base no art. 267, IV do Código de Processo Civil, face a ausência de pressuposto de 
constituição válida e regular da reconvenção, a JULGA EXTINTA, sem resolução de mérito. Condeno, 
noutro passo, a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual 
de 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção.”

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação de fl s. 396/426 arguindo a preliminar de 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, que acolheu a tese da autora quanto a existência 
de vício de vontade no ato da assinatura do contrato, consubstanciada na coação, vez que, apesar 
de ter postulado pela produção de provas, o douto a quo proferiu o julgamento antecipado da lide.

Aduz que, “a confi guração do cerceamento de defesa resulta tanto mais incontroversa, pois, ao tolher 
a produção da prova na fase instrutória, a sentença hostilizada acabou por comprometer a defesa do 
Apelante. Isso porque, inobstante (i) a expressa resistência oferecida pelo Recorrente quanto à alegação de 
ágio trombeteada pela parte adversa, (ii) a total ausência de qualquer prova por ela acostada aos presentes 
autos para arrimar tal afi rmação e (iii) a veemente postulação de produção de provas (fl s. 353/354); o 
preclaro a quo procedeu o julgamento antecipado da lide e encampou, no decreto sentencial combatido, 
a tese professada na petição inicial”.

Assim, defende a nulidade da sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa, motivo 
pelo qual deve ser determinando a reabertura da fase instrutória no primeiro grau.

Suscita, ainda, a preliminar de nulidade de sentença em razão da incompletude na prestação 
jurisdicional, ante o não conhecimento do mérito da pretensão reconvencional, sob o argumento 
de que “a conexão está caracterizada pela segunda hipótese prevista no artigo 315 do CPC, ou seja, pelo 
nexo existente entre a tese de defesa da ação principal e a tese da reconvenção”.

Alega, também, a preliminar de nulidade da sentença em razão da rejeição dos embargos de 
declaração opostos contra a sentença sem que houvesse sido sanadas as omissões apontadas, já que 
não se manifestou quanto a alegação de possibilidade das partes convencionarem taxa de juros no 
importe de 2% (dois por cento), com base no art. 1º, da Lei de Usura.

No mérito, defende a legalidade na pactuação da taxa de juros de 2% (dois por cento), motivo 
pelo qual se mostra lícita a sua cobrança, nos termos do art. 1º da Lei de Usura, com interpretação 
sistemática em conjunta com a regra esculpida n art. 406, do CC/202.

Afi rma que, “à luz do referido dispositivo normativo, fácil é concluir que o legislador vedou a esti-
pulação de taxa superior ao dobro daquela legalmente prevista. Infere-se, por consequência, que será legal 
a incidência de juros até o dobro da taxa defi nida em legislação codifi cada”.

Aduz que, a inserção da parcela no valor de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez 
reais), conforme cláusula 4, letra a, do contrato, se justifi ca para efeito de ressarcimento do Apelante, 
posto que devidos os honorários pelos serviços profi ssionais por ele prestados na área contábil e de 
planejamento fi nanceiro.
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Quanto à reconvenção, busca o Apelante a sua procedência para que seja a Apelada condenada 
ao pagamento “dos frutos que deixara de auferir por força da extinção do vínculo jurídico mantido em 
relação ao imóvel que alienou para viabilizar a realização do empréstimo à parte adversa e dos danos 
morais experimentados pelo Recorrente”.

Pugna, ainda, pela redução da verba honorária que foi condenado em razão do não conheci-
mento da reconvenção, posto que não se trata de sentença de mérito, não podendo a condenação 
da verba sucumbencial ser fi xada com base no §3º, art. 20, do CPC/1973.

Ao fi nal, pugnou pelo acolhimento das preliminares arguidas e, por consequência, a anulação 
da sentença. No mérito, requereu o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e 
julgados improcedentes os pedidos exordiais enquanto que procedente a pretensão reconvencional, 
invertendo-se o ônus da sucumbência.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões de fl s. 430/447, refutando todas 
as teses levantadas pelo Apelante, pugnando, ao fi m, pelo improvimento do recurso e manutenção 
integral da sentença.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Registra-se, a princípio, que o recurso de apelação foi interposto em 29/07/2014, portanto, 
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Desta forma, deverá ser processado e analisado à 
luz do CPC/1973, é o que se colhe do art. 14 do Novo CPC:

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.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível.
Extrai-se dos autos, que as partes fi rmaram Contrato de Mútuo Financeiro Individual, tendo 

como mutuante o Apelante, pelo que este teria entregue à mutuária, ora Apelada, o valor de R$ 
43.000,00 (quarenta e três mil reais), que seria pago no prazo de 72 (setenta e dois) meses, fi cando o 
montante histórico acrescido de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais), que seriam 
somadas à correção monetária pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) e juros compostos 
de 2% (dois por cento) ao mês, desde a data de liberação da parcela, em 06/10/2003.

Em suas razões iniciais, a Autora alega que ao procurar o Réu para adimplir o contrato de mútuo 
fora surpreendida com a cobrança abusiva do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), vez 
que aplicado um ágio descabido de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais), além 
de juros extorsivos de 2% (dois por cento ao mês), motivo pelo qual se negou a pagar o montante, 
buscando a revisão do contrato em juízo, procedendo o depósito judicial do valor que entende devido 
de R$ 125.455,06 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), 
o qual já foi levantado pelo Apelante, conforme alvará judicial de fl . 320.

Em sua defesa, o Réu aduziu que as partes resolveram agregar ao valor referente ao emprés-
timo a quantia que lhe era devida em razão de serviços de assessoria prestados entre os anos 2000 
e 2003, equivalente a R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais), motivo pelo qual a 
sua cobrança não se mostra ilegal.

Apresentou, ainda, o Réu/Apelante pedido de Reconvenção, buscando a condenação da Recon-
vinda ao pagamento dos lucros cessantes que deixara de auferir pelo aluguel mensal da sala que alienou 
para angariar recursos para o empréstimo, além de indenização por dano moral.

Após as audiências de tentativa de conciliação, sobreveio a sentença de fl s. 361/370, que julgou 
procedente o pleito revisional e não conheceu da reconvenção, dispensando a produção de prova em 
audiência de instrução, com base no art. 330, I, do CPC/1973.

Passando à análise propriamente dita do recurso de apelação, impõe-se o enfrentamento das 
preliminares arguidas pelo Apelante, iniciando pela preliminar de nulidade da sentença por cercea-
mento de defesa, vez que não houve a dilação probatória requerida pelo Réu.

Neste aspecto, é importante frisar que o direito ao Devido Processo Legal (due process of law) é 
uma garantia constitucional outorgada ao cidadão, segundo o qual ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

Também é sabido que vige no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do 
magistrado, postulado que, caracterizando-se como corolário do devido processo legal, prega a 
liberdade do juiz para decidir a lide de acordo com sua convicção, só estando vinculado à lei e às 
provas constantes dos autos.

Desse modo, o magistrado tem pleno poder de avaliação das provas produzidas pelas partes, nas 
quais deve buscar os fundamentos de sua decisão. Entendendo pela sua insufi ciência, tem a prerro-
gativa de determinar a produção de outras que repute necessárias à formação do seu convencimento.

Também decorre daquele princípio o poder atribuído ao juiz de valorar as provas existentes 
no processo, decidindo pela necessidade ou não da realização de outras que tenham sido requeridas 
pelas partes, a teor da norma constante do art. 130 do CPC/73:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por tal razão, chega-se ao inevitável contraste entre o direito que assiste à parte de pleitear a 
produção de provas e o princípio do convencimento motivado, sendo imperativa a análise acerca 
do cerceamento do direito de defesa do litigante face à negativa do órgão jurisdicional em aquiescer 
com a realização da prova que solicitou.

É uníssono o entendimento segundo o qual o indeferimento da prova pretendida pela parte 
não acarreta o cerceamento do seu direito de defesa, porquanto seja dever do juiz, na condução do 
processo, exercer o juízo de valoração dos elementos constantes dos autos, decidindo pela sua sufi -
ciência ou não para fi ns de prolação da decisão almejada.

Assim, desde que a negativa seja motivada, explicitando-se as razões do convencimento e da 
prescindibilidade da prova pleiteada, não há violação ao direito de defesa da parte que teve sua 
pretensão indeferida.

Nesse sentido, confi ra-se a jurisprudência reiteradamente adotada pelo Egrégio Superior Tri-
bunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO 
DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURA-
DA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO. PROVIMEN-
TO NEGADO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que a eg. Corte de origem 
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no 
aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela 
parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não confi gura cerceamento de defesa o julga-
mento antecipado da causa quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído 
o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria devi-
damente analisada quanto ao seu caráter probante. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Processo AgRg no AREsp 667558 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL 2015/0040125-8. Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143). Órgão Julgador: T4 – 
QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 03/09/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/10/2015).
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO ES-
TADUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFAS-
TADO. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem 
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a con-
trovérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao 
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento de que o magistrado é o destinatário fi nal das 
provas, podendo, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que con-
sidere dispensáveis ou não à solução da lide. (Processo AgRg no AREsp 652763 / MT. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0005419-0. Relator(a): Minis-
tro SÉRGIO KUKINA (1155). Órgão Julgador: T1 – PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 
02/06/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2015).

No caso dos autos, ainda que de forma sucinta, consignou o MM. Juiz sentenciante na decisão 
vergastada que a lide versa sobre questão unicamente de direito, demandando apenas prova docu-
mental, declaração que se revela bastante para fundamentar seu julgamento antecipado. Vejamos:

“Em primeiro, cumpre-me observar que o julgamento antecipado do feito se impõe porque a questão de 
mérito, na hipótese em exame, não obstante ser de fato e de direito, independe de produção de prova em 
audiência, como veremos ao longo desta fundamentação.
A prova carreada aos autos mostra-se sufi ciente para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 
desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade 
de produção de prova em audiência há de fi car evidenciada para que o julgamento antecipado da lide impli-
que em cerceamento de defesa. A antecipação é legitima se os aspectos decisivos da causa estão sufi cientemente 
líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).
No caso em comento, o pedido da inicial é para se declarar a nulidade de cláusulas do contrato de MUTUO 
FINANCEIRA INDIVIDUAL fi rmado pela autora em favor do acionado. O enfoque, no particular, é 
todo ele quase que de direito. Há enfoque de fato quando a autora aduz ter sido coagida a fi rmá-lo, mas, a 
partir do momento em que a autora compareceu aos autos às fl s. 350/351 e pediu o julgamento antecipado 
da lide, quando, inclusive, à fl . 351 assevera que a 'matéria ora em debate é simples, objetiva, bastando 
que o MM Juízo estabeleça os limites legais aplicáveis ao contrato de Mutuo...defi nindo a taxa de juros re-
muneratórios, sua forma de apuração (simples ou composta), a atualização monetária a ilegalidade do ágio 
cobrado', ressai claro não ter mais prova a produzir no pertinente e eventual coação tenha, eventualmente, 
sofrido quando da assinatura do contrato em questão.
No tocante a RECONVENÇÃO o pedido nela formulado é de LUCROS CESSANTES em face de um 
imóvel que o acionado teria vendido para apurar numerário e emprestar à autora. Tenho que tal fato não 
repercute no mérito da demanda principal e, nem na reconvenção, que será demonstrado.
Reafi rmo, pois, pelas razões supra, ser dispensável a produção de prova em audiência e, em assim sendo, com 
base no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente da ação.”

Some-se a isso o fato de a Apelada buscar clara e expressamente a revisão do contrato em razão 
das supostas abusividades nos encargos cobrados, deixando de se utilizar da alegação de vício de 
vontade ao afi rmar que “apesar da possibilidade de se buscar a invalidação do negócio jurídico como 
um todo, a parte Autora prefere simplesmente discutir a ilegalidade das cláusulas contratuais, pleiteando 
a revisão judicial, de modo a evitar questões de fato que acabariam por retardar o deslinde do feito”.

Nesta esteira, mostra-se desnecessária a produção de provas requeridas pelo Apelante, posto que 
destinadas a comprovar fatos que não infl uenciarão no julgamento do feito, sendo, consequentemente, 
medidas protelatórias para o deslinde da demanda.

Diante de tais razões, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de 
defesa.

Como relatado, o Apelante arguiu, ainda, a preliminar de nulidade da sentença em face da 
“incompletude na prestação jurisdicional”, já que o douto juízo de primeiro grau não conheceu da 
reconvenção sob o argumento de que não estaria caracterizada a conexão com a ação principal.

Neste particular, a preliminar suscitada pelo Apelante se confunde ao próprio mérito do recurso 
no que se refere ao julgamento da reconvenção, a qual não foi conhecida face a ausência de pressu-
postos de constituição válida e regular do processo.

Da análise do feito, comungo com o entendimento esposado pelo julgador a quo ao reconhecer 
a inexistência de conexão entre a ação reconvencional e a ação principal. Isto porque, na ação prin-
cipal a Apelada busca a revisão judicial do contrato de mutuo fi rmado entre as partes, notadamente 
a exclusão do ágio no valor de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais), bem como 
a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, enquanto que o 
Apelante buscou, em sede de reconvenção, a condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes 
em razão da venda de um imóvel para o aporte do capital necessário à realização do empréstimo, 
bem como indenização por danos morais por ele supostamente sofrido.

Conforme dispunha o art. 103, do CPC/1973, duas ou mais ações serão conexas quando lhes 
forem comuns o objeto ou a causa de pedir. Entretanto, não há identidade de objeto ou causa de 
pedir entre ação proposta pela Autora/Apelada e a reconvenção ajuizada pelo Reconvinte/Apelante, 
uma vez que naquela se busca, tão somente, a revisão do contrato de mutuo em razão de eventuais 
abusividades dos encargos nele previstos, enquanto que nesta se busca a condenação da Autora/
Reconvinda ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais referentes aos 
valores que teria deixado de auferir com o aluguel do imóvel que fora alienado para a capitação de 
recursos destinados ao empréstimo.

Desta forma, inegável que a Reconvenção trata de Lide nova e estranha ao pleito revisional 
formulado pela Apelada/Reconvinda, motivo pelo qual inexiste conexão entre os pedidos principais 
e as pretensões reconvencionais, fato que afasta o conhecimento de tal peça processual, eis que tal 
instituto somente pode ser utilizado quando haja efetiva conexão com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa, nos termos do art. 315, do CPC/1973:

Art. 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa 
com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Neste sentido:

“Despesas condominiais – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência da Ação e de extinção da 
Reconvenção, sem resolução do mérito – Manutenção do Julgado Necessidade Pedido contraposto que 
visou a condenação do Condomínio Autor a pagar indenização por danos morais e por má-fé 
ao ingressar com a Demanda Inconsistência jurídica Processos sem identidade de pedidos ou 
de causas de pedir Inexistência de conexão Arguição de que deve apenas parte do débito objeto 
de cobrança Falta de exibição de recibos de quitação relativos ao que o Réu afi rmou ter pago Condenação 
bem imposta Inteligência ao art. 320, do CC, e art. 333, II, do CPC. Apelo do Réu desprovido” (TJSP, 
Apelação Cível nº. 0047222-18.2010.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Ramos, jul. 05/10/2011) 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Despesas Condominiais. Sentença de Extinção da 
Reconvenção sem análise do Mérito. Sentença de Procedência do Pedido Inicial. Inconformismo. Não 
acolhimento. Reconvenção não pode ser conhecida por ausência de conexão entre sua pretensão 
e o pleito formulado na Inicial. Cerceamento de Defesa impossível de ocorrer. Correção monetá-
ria corretamente arbitrada. Sentença mantida. Ratifi cação nos termos do artigo 252, do Regimento 
Interno. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, APC 4000632-71.2013.8.26.0011, Rel. Des. Penna 
Machado, jul. 28/09/2016)

Constatada, portanto, a inexistência de conexão entre a ação reconvencional e a ação principal a 
medida que se impõe é o não conhecimento da reconvenção. Rejeita-se, pois, a segunda preliminar 
de nulidade da sentença suscitada pelo Apelante.

Por fi m, passa-se à análise da terceira preliminar levantada pelo Apelante, de nulidade da sen-
tença em razão da rejeição dos embargos de declaração opostos contra a sentença sem que houvessem 
sido sanadas as omissões apontadas, já que o juiz primevo não se manifestou quanto a alegação de 
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possibilidade das partes convencionarem taxa de juros no importe de 2% (dois por cento), com base 
no art. 1º, da Lei de Usura.

Tal preliminar não merece acolhimento, posto que a função dos Embargos de Declaração é 
subsidiária, visando aperfeiçoar a decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade, contradição 
e omissão), não se podendo permitir que, por meio desse caminho, a parte obtenha modifi cação 
substancial na decisão impugnada, exceto em casos raros, quando da prolação de decisões terato-
lógicas, em que é evidente o descompasso da decisão com o direito incidente na espécie ou com os 
fatos correspondentes.

Desse modo, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de ponto sobre o qual já 
houve pronunciamento judicial, devendo, portanto, observar os limites impostos no art. 535 incs. I 
e II do CPC/1973, revelando-se inadequada sua utilização com o propósito de reexaminar matéria 
já decidida.

Ademais, encontra-se pacifi cado na doutrina e jurisprudência que, ao julgador importa o desate 
da lide segundo o que foi deduzido em juízo, não estando obrigado a responder a todos os questio-
namentos dos litigantes, tanto mais quando a rejeição do argumento pode estar implícita, sendo esta 
a hipótese nos autos, vez que foi acolhida, na sentença, a tese de impossibilidade de estipulação de 
juros remuneratórios acima de 1% (um por cento), o que, consequentemente, afasta a tese defendida 
pelo Apelante. Vejamos, quanto a esse ponto, o teor da sentença (fl . 367):

“Nestas condições, tenho que juros como os contratados objetivamente, acima de 1% ao mês, entre particula-
res, vai de encontro as disposições legais do Código Civil e da Lei de Usura. Ao fazer tal estipulação a prática 
de agiotagem restou perfeitamente demonstrada e, assim, havendo nos autos a prova inequívoca da cobrança 
de juros em patamar elevado, o que confi gura a prática de agiotagem.”

Resta, assim, demonstrado que o juiz de primeira instância enfrentou toda a matéria posta nos 
autos, não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional, muito menos em “incom-
pletude” da tutela jurisdicional.

Por tais motivos, rejeita-se a terceira preliminar de nulidade da sentença.
No mérito, o Apelante, defende a legalidade na pactuação da taxa de juros de 2% (dois por 

cento), motivo pelo qual se mostra lícita a sua cobrança, nos termos do art. 1º da Lei de Usura, 
com interpretação sistemática e conjunta com a regra insculpida n art. 406, do CC/202. Defendeu, 
ainda, ser devida a cobrança do ágio no importe de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e 
dez reais), posto que estipulada em razão de prestação de serviços de consultoria.

Como destacado na sentença, restou confi gurada a abusividade da cláusula 4ª, letra a, do con-
trato ao prever o acréscimo ao montante histórico de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos 
e dez reais), não havendo justifi cativas demonstradas nos autos para tanto.

Saliente-se que, apesar de ter alegado que o referido valor seria referente a honorários de prestação 
de serviços como consultor, o valor foi acrescido no contrato na cláusula atinente à correção do valor, 
inclusive onde resta prevista a incidência da correção monetária e juros remuneratórios, ademais o 
contrato de mútuo fi nanceiro individual fi rmado entre as partes têm como único objetivo “a entrega 
da importância de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais)”, não se prestando à estipulação de remu-
neração por prestação de serviços, tudo conforme cláusula 1ª e 4ª do negócio jurídico (fl s. 20/21):

"Cláusula 1ª – Do Objeto do Contrato
O presente tem como OBJETO a entrega da importância de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), em 
06/10/2003.
[...]
Cláusula 4ª – Da Correção
O valor transferido a título de mútuo será pago nos seguintes termos:
A) o montante histórico será acrescido de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil duzentos e dez reais), alcançan-
do o valor total de R$ 112.210,00 (cento e doze mil duzentos e dez reais);

b) a quantia fi nal acima apontada, qual seja R$ 112.21,00 (cento e doze mil duzentos e dez reais), será 
corrigida monetariamente pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) com os respectivos juros com-
postos de 2% (dois por cento) ao mês, desde a data da liberação da parcela, constante da cláusula 1ª, até a 
data do efetivo pagamento."

Neste particular, importantes foram as considerações feitas pelo douto juízo a quo: “Tenho, com 
efeito, que o acionado ao inserir no contrato que ao valor histórico emprestado deveria ser acrescido um 
ágio de R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais), SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA 
assentada na legalidade, fere os princípios da equivalência material e da boa-fé objetiva,, não podendo tal 
estipulação prevalecer à luz do melhor direito e, assim, deve ser declarada a sua nulidade, o que procedo 
nesta oportunidade”.

Resta, assim, efetivamente caracterizada a prática de agiotagem, vez que cobrados encargos 
maiores do que os previstos legalmente, razão pela qual competia ao credor a demonstração da 
regularidade das obrigações estipuladas no contrato de mutuo, nos termos do art. 3º, da Medida 
Provisória nº 2.172-32/01. Contudo, o Apelante se limitou a afi rmar que a cobrança do ágio seria 
legítima por se referir a valores devidos a título de honorários de prestação de serviço, bem como 
ser possível a cobrança de juros no patamar de 2% (dois por cento) ao mês, por ser condizente ao 
quanto estipulado no art. 1º, do Decreto nº 22.626.

Importante ressaltar que o Decreto-Lei nº 22.626 é datado de 07 de abril de 1933, quando 
ainda em vigor o Código Civil de 1916, o qual estipulava em seu art. 1.062, que a taxa de juros, 
quando não convencionada, seria de 6% (seis por cento) ao ano. Assim, o dispositivo legal contido 
no Decreto 22.626/33 permitia a cobrança de juros até o montante de 12% (doze por cento) ao ano.

Ao contrário do Código Civil de 1916, que fi xava os juros de mora em seis por cento ao ano, 
o atual Código Civil (2002) apenas determina que, caso as partes não tenham pactuado uma taxa 
de juros aplicável, deverá ser fi xada a taxa que estiver em vigor para o pagamento de impostos da 
Fazenda Nacional, que é de 1% (um por cento) ao mês, de acordo, com o §1º, art. 131, do CTN:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for 
o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de 
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por 
cento ao mês.

Resta, portanto, patente a prática de usura, tendo em vista que somente as instituições fi nanceiras 
possuem permissão para cobrar juros acima do limite legal. Em decorrência do quadro apresentado, 
denota-se ofensa à previsão dos artigos 591 e 406 do Código Civil, in verbis:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fi ns econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de 
redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, 
ou quando provierem de determinação da lei, serão fi xados segundo a taxa que estiver em vigor para a 
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Vale dizer que, em se tratando de mútuo realizado entre particulares, onde o mutuante não 
integra o sistema fi nanceiro nacional, os juros não poderiam, como foram, ser superiores à taxa legal, 
assim, uma vez demonstrada a cobrança de juros excessiva, impõe-se reduzi-la para 1% ao mês, 
uma vez que “no contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de 
rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio 
jurídico(artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33)” (REsp 1106625/PR, Rel. Min. Sidnei 
Beneti, j. 16/08/2011).

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONFIS-
SÃO DE DÍVIDA FEITA POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE ESCRITURA DE 
MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. VINCULAÇÃO COM EXECUÇÃO E RES-
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PECTIVOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, 
DESPROVIDO. 1. Não confi gura ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil o fato de o 
colendo Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscita-
dos pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, sufi ciente para decidir 
integralmente a controvérsia. 2. Na interposição de recurso especial, com fundamento nas alíneas a e 
c do permissivo constitucional, não basta a simples menção da norma federal tida por violada ou da 
divergência jurisprudencial, sendo necessária a demonstração clara e precisa da ofensa em que teria in-
corrido o v. aresto hostilizado (Súmula 284/STF). 3. 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando 
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles' 
(Súmula 283/STF). 4. A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda expressamente a estipulação de 
juros superiores ao dobro da taxa legal, que, na época do negócio jurídico entabulado, era de 
0,5% ao mês (Código Civil, arts. 1.062, 1.063 e 1.262), correspondendo o dobro, então, a 1% 
mensal e 12% anual. Nesse contexto, verifi cada a prática de usura, com a cobrança disfarçada 
de juros de 8,11% ao mês, houve o correto reconhecimento pelas instâncias a quo da ilegalidade 
dos juros praticados no negócio jurídico fi rmado entre as partes litigantes. 5. O Código Civil de 
1916, tal como o atual Codex (2002), e o Decreto 22.626/33 consagram o princípio do aprovei-
tamento do negócio jurídico nulo ou anulável. 6. Somente será possível a decretação de nulidade 
parcial do contrato, resguardando-se, pois, sua parte válida, se esta puder subsistir autonomamente. 
7. Em nosso ordenamento jurídico, há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na 
máxima venire contra factum proprium. Há, por outro lado, consagração ao princípio da boa-fé ob-
jetiva. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido " (REsp 1.046.453/RJ, Rel. Mi-
nistro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013 – grifou-se).

Assim, tendo sido reconhecida a prática de agiotagem, a consequência é o afastamento do excesso 
na cobrança dos juros, extirpando o excesso do contrato em discussão, reduzindo os juros aplicados 
à taxa de 1% (um por cento) ao mês, bem como excluindo o ágio previsto na letra a, da cláusula 4ª.

Quanto ao pleito reconvencional, o mesmo não preencheu os pressupostos de constituição e 
validade do processo, conforme restou amplamente consignado quando da apreciação da segunda 
preliminar arguida pelo Apelante.

Por fi m, descabida é a pretensão recursal de redução da verba honorária fi xada na sentença 
recorrida, porquanto apesar de ter extinto a reconvenção sem resolução do mérito, houve a apresen-
tação de defesa por parte da Autora/Reconvinda, tendo sido fi xado os honorários sucumbenciais no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela atribuído (R$ 50.000,00), o que, de qualquer 
maneira, atende ao quanto estatuído no § 4º, art. 20, do CPC/1973.

DO EXPOSTO,
Pelas razões aduzidas, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGA-SE PRO-

VIMENTO ao presente Recurso para manter incólume a sentença vergastada.

TJBA – Apelação Cível nº 0559696-67.2015.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator 
(a): Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, julgado em 16/07/2018

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊN-
CIA DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO CDC EM RELAÇÃO AOS DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MON-
TREAL E PACTO DE VARSÓVIA EM DETRIMENTO AO CDC, APENAS 
EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL. TEMA 210 DO STF. APLICABI-
LIDADE DO CDC EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. CONDUTA 
ABUSIVA E DESRESPEITOSA PERANTE O CONSUMIDOR. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBI-
TRAMENTO. VALOR REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL RE-
AIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. 
Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de 
Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite inde-
nizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos interna-
cionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material 
decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão 
geral. Tema 210. Fixação da tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabili-
dade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 
Consumidor”. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do 
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Conven-
ção de Varsóvia, com as modifi cações efetuadas pelos acordos internacionais 
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação 
por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação in-
ternacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, j. 25.5.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL – MÉRITO DJe-257 DIVULG 10.11.2017 p. 13.11.2017)".

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0559696-67-2015-805-
0001, de Salvador, sendo Apelante AMÉRICA AIRLINES e Apelado ALEX VICTOR MATOS 
GAMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL 
À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra sentença (fl s.144/152), proferida pela Juíza de Direito da 12ª 
Vara de Relações de Consumo, Dra. Suélvia dos Santos Reais, que, nos autos da Ação de indeni-
zação por Danos Morais ajuizada por ALEX VICTOR MATOS DA GAMA contra AMERICAN 
AIRLINES, julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo-a com resolução de mérito, a 
teor do que preceitua o art. 487, inciso I do CPC, para condenar a empresa acionada no pagamento 
de indenização por dano moral no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como uma 
indenização por danos materiais no valor de R$ 1.528,02(Mil, quinhentos e vinte e oito reais e dois 
centavos).

Inconformado com a decisão a quo, a AMERICA AIRLINES interpôs apelação (fl s.155/176), 
alegando em síntese: I) que não se aplica o código de defesa do consumidor, tendo em vista que a 
existência de legislação específi ca sobre o caso; II) que se aplica no caso a Convenção de Varsóvia e 
Montreal, prevalecendo sobre o Código de Defesa do Consumidor; III) que o passageiro só não foi 
ressarcido pelos prejuízos porque ele não encaminhou a documentação integral dos itens; IV) que 
o passageiro não aceitou a proposta de U$D 1.558,87 ( Mil quinhentos e cinquenta e oito dólares 
e oitenta e sete centavos), tendo em vista que esse foi o valor declarado; V) que os danos materiais 
arbitrados não são aptos a comprovar os prejuízos sofridos; VI) que os danos morais não fi caram 
devidamente provados nos autos.

Pugna, ao fi nal, pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, 
julgando-se improcedente a ação.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões às fl s. 201/210, pugnando pela 
manutenção da sentença.
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Elaborado o voto, devolvo os autos à Secretaria da Câmara nos termos do art. 931 do CPC

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Cuida-se de apelação interposta pela ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos 

iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 
(tinta mil reais), bem como danos materiais no valor de R$ 1.528,02 (Mil, quinhentos e vinte e oito 
reais e dois centavos), em razão do extravio de bagagem.

No mérito, os fatos invocados no recurso têm o condão de elidir a responsabilidade civil da 
concessionária pelos danos oriundos da parte que se viu sem uma das suas bagagens ao chegar ao 
seu destino fi nal Brasil.

Sabe-se que a American Airlines INC, ora ré/apelante, concessionária de serviço público, é 
alcançada pela regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas 
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 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.

Bem a propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a responsabilidade civil da conces-
sionária de serviço público é objetiva, sendo sufi ciente à confi guração do dever de indenizar, a comprovação 
da ação/omissão, do dano e do nexo causal” (AgRg no AREsp n. 530.822/PE, rel. Ministro Marco 
Buzzi, Quarta Turma, j. 26.4.2016) e, na mesma linha, pronunciou-se esta Corte, em acórdão da 
lavra do Des. Newton Trisotto, à época integrante da Primeira Câmara de Direito Público:

(…)
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva também por força do Código de 
Defesa do Consumidor. No art. 14, prescreve ele que 'o fornecedor de serviços responde, indepen-
dentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos'; no art. 22, que 'os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permis-
sionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequa-
dos, efi cientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'; no seu parágrafo único, que, 'nos casos 
de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código'.
Nas causas ressarcitórias de danos em que a responsabilidade do devedor é objetiva (CR, art. 37, § 
6º; CDC, arts. 14 e 22), 'ao lado da obrigação de indenização, o causador do dano assume o risco de 
que, se houver dúvida relativa ao quantum debeatur, esta deverá ser decidida contra ele. Inverter essa 
afi rmativa seria deturpar a própria fi nalidade da indenização, que deixaria de proteger direitos para 
acobertar devedores. [...] Uma vez que a iniciativa do ato ilícito foi do ofensor, que passa, portanto, à 
condição de devedor, este deve assumir todos os riscos de seu ato, não sendo admissível que qualquer 
ônus seja transferido para a vítima' (João Casillo). A recomposição integral do dano (restitutio in 
integrum) constitui um dos princípios da responsabilidade civil. Para que tenha efi cácia plena, na 
quantifi cação do dano, seja moral ou material, deve prevalecer a regra in dubio pro creditoris" (AC 
n. 2011.098856-4, Des. Newton Trisotto). Provado que a perda da qualidade de fumo que se encon-
trava em estufa para curagem resultou da demora da concessionária em restabelecer o fornecimento 
da energia elétrica, cumpre-lhe reparar o dano (AC n. 2007.064148-1, Des. Vanderlei Romer; AC 
n. 2008.070301-4, Des. Jaime Ramos; AC n. 2008.059622-0, Des. Luiz Cézar Medeiros; AC n. 
2008.033846-0, Des. Sônia Maria Schmitz). (Ap. Cív. n. 2014.032469-7, de Rio do Campo, rel. Des. 
Newton Trisotto, j. 29.7.2014).

A responsabilidade da concessionária decorre da natureza da atividade desenvolvida, indepen-
dentemente de culpa, como assinala a doutrina:

Merece, ainda, destaque o fato de ter o constituinte, afastando controvérsia que se travou na vigência 
do sistema constitucional anterior, estendido a responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de Di-
reito Privado prestadoras de serviço públicos. Com efeito, tanto a Constituição de 1946 como as de 
1967 e 1969 (emenda) falavam apenas em pessoa jurídica de Direito Público, abrangendo, portanto, 
União, Estados, Municípios, Distrito Federal e respectivas autarquias. A rigor, não estavam sujeitos à 

responsabilidade objetiva os entes jurídicos integrantes da Administração indireta ou descentralizada 
– empresa pública e economia mista –, nem os concessionários, permissionários e autorizatários de 
serviços públicos, por serem todas as pessoas jurídicas de Direito Privado.
(...)
Mas, a partir da Constituição de 1988, como já registrado, nenhuma dúvida mais pode pairar acerca 
da responsabilidade dos entes jurídicos privados que prestam serviços públicos. Tal como as pessoas 
jurídicas de Direito Público, a empresa pública, a economia mista e os concessionários, permissioná-
rios e autorizatários de serviços públicos estão sujeitos ao mesmo regime da Administração Pública no 
que respeita à responsabilidade civil.
(…)
A ratio do §6º do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores de serviços públicos ao 
mesmo regime da Administração Pública no que respeita à responsabilidade civil. Em outras pala-
vras, a fi nalidade da norma constitucional foi estender às prestadores de serviços públicos a mesma 
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem o bônus 
deve suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços públicos, 
usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar seus riscos, deve responder em igualdade de 
condições com o Estado, em nome de quem atua.
(...)
Em conclusão, os prestadores de serviço público responde objetivamente pela mesma razão do Estado 
– o risco administrativo –, e não pela efi ciência do serviço, que é objeto da legislação consumerista. 
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
301-304).

Sendo inegável que a relação jurídica existente entre a prestadora do serviço público de trans-
porte aéreo e a parte autora é de consumo, aplicáveis, ainda, as normas consumeristas, em especial 
os artigos 6º, incisos VI e VII, e 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
(…)
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patri-
moniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica 
aos necessitados;
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 insufi cientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(…)
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, efi cientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista 
neste código.
Como prestadora de serviço público considerado essencial é obrigada, assim, a manter os pertences 
deixados sob sua responsabilidade em segurança, sob pena de responder pelos danos advindos da 
defi ciente ou má prestação de seus serviços, somente se eximindo de responsabilidade se provasse que, 
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro 
(art. 14, § 3º, incisos I e II).

No caso em tela, o autor adquiriu passagens aéreas com partida de Washington, até Salvador-BA 
no dia 22/12/2014 e chegando ao destino, percebeu que uma de suas malas foi extraviada.

Pelo que consta nos autos, tal fato é incontroverso, sendo imperioso analisar apenas o quantum 
fi xado a título de danos materiais e se é cabível uma indenização por danos morais.

No tocante à indenização por danos materiais, como bem destacou a magistrada de primeiro 
grau, somente são cabíveis quando comprovados o preço e a propriedade do bem.
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Neste diapasão, analisando os fólios processuais, verifi ca-se que as notas fi scais (fl s. 28-41) 
totalizam a quantia de U$ 547,68 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 
que convertido à época totaliza a quantia de R$ 1.528,02 (Mil quinhentos e vinte e oito reis e dois 
centavos), como posto na sentença.

Delimitado os danos materiais, cumpre analisar os danos morais.
Como cediço, o dano moral é indenizável devendo o quantum ser fi xado levando-se em consi-

deração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica 
da parte ré, ante o caráter sancionatório da indenização.

Os danos morais, é certo que se trata de prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado 
anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à 
vida ou à incolumidade física e psíquica.

Entretanto, não é nenhuma ofensa aos bens jurídicos acima arrolados que gera o dever de 
indenizar; é imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de modo a não 
confi gurar simples desconforto ou dissabores do cotidiano.

Sérgio Cavalieri, com razão, afi rma que "[…] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfi ra intensamente no comportamento psi-
cológico do indivíduo, causando-lhe afl ições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, por-
quanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos 
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 
psicológico do indivíduo" (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 83-84).

E, nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa "dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 
moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. […] Não é também 
qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o 
critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 
excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma 
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para 
auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento 
como contraposição refl exa da alegria é uma constante do comportamento humano universal" (Direito 
civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 35-36).

No caso em liça, em que pese a bagagem do apelado ter sido danifi cada e extraviada, está 
caracterizado o dano moral.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro que teve sua bagagem extraviada por falha operacio-
nal de empresa aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que essa circunstância 
gera no espírito do passageiro, situação que certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' 
(Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 21/05/2010)' (AC 
n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva , j. 25-9-2012) (AC n. 2012.055320-9, 
de Joaçaba, rel. Jorge Luiz de Borba)" (Ap. Cív. n. 2015.065217-3, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto 
Baasch Luz, j. em 24-11-2015).
Mutatis mutandis, "'pelo contrato de transporte aéreo, celebrado com a aquisição, pelo usuário, da 
respectiva passagem, obriga-se a empresa de aviação a conduzir não só o transportado, com segurança 
e sem danos, até o destino previsto, bem como assim a sua bagagem, com o extravio desta tornan-
do-a responsável pelos danos materiais, morais e pelos lucros cessantes daí advindos' (TJSC, AC n. 
2006.003286-1, Rel. Des. Trindade dos Santos)" (TJSC, Ap. Cív. n. 2014.025991-2, de Itajaí, rel. Des. 
Jaime Ramos, j. em 3-7-2014).
Até porque, só sabem aqueles que já passaram por uma situação igual a dos autos, “o extravio de ba-
gagem enseja danos morais, que se confi guram in re ipsa, independente de comprovação, por inerente 
prejuízo à honra subjetiva, direito da personalidade, por regra de experiência comum, ensejando o 
dever de indenizar” (TJSC, Ap. Cív. n. 0302332-65.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Henry 
Petry Júnior, j. em 7-11-2017).

Por fi m, com relação ao quantum, é cediço que os danos morais devem ser fi xados ao arbítrio 
do juiz que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do 
dano que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante de modo a aumentar consideravelmente o 
patrimônio do lesado.

Segundo Maria Helena Diniz:
Na quantifi cação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e mo-
deração (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil 
subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particula-
ridades do caso sub examine. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo 
matemático econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo. (Curso de direito civil 
brasileiro – responsabilidade civil. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 107).

A respeito, Sérgio Cavalieri Filho acentua:

Não há, realmente, outro meio mais efi ciente para se fi xar o dano moral a não ser pelo arbitramento 
judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano 
e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.
[...]
Mas estou igualmente convencido de que, se o juiz não fi xar com prudência e bom senso o dano moral, 
vamos torná-lo injusto e insuportável, o que, de resto, já vem ocorrendo em alguns países, comprome-
tendo a imagem da Justiça.
[...]
Creio que na fi xação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante 
e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A in-
denização, não há dúvida, deve ser sufi ciente para reparar o dano, o mais completamente possível, e 
nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
[...]
Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos moti-
vos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fi ns visados; que a sanção 
seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma 
quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta 
ilícita, a intensidade e duração do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circuns-
tâncias mais que se fi zerem presentes.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:
Para a fi xação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação 
econômico-fi nanceira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofen-
dido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa 
ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro. (TJSC, Apelação Cível n. 0311295-
73.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Marcus Túlio Sartorato, j. Em 6-2-2018).

“O arbitramento do quantum indenizatório deve adstrição às balizas da razoabilidade e da propor-
cionalidade, em montante apto à compensação pecuniária pelo sofrimento experimentado, além de 
desestimular a reiteração do ilícito” (TJSC, Ap. Cív. n. 0300981-96.2015.8.24.0062, de São João 
Batista, rel. Des. André Carvalho, j. em 1º-3-2018).

Destarte, o valor da indenização por danos morais deve sujeitar-se às peculiaridades de cada 
caso, levando-se em conta o sofrimento gerado pelo dano, as condições pessoais e econômicas das 
partes envolvidas, de modo a não ser por demais gravoso a gerar o enriquecimento sem causa dos 
ofendidos, nem tão insufi ciente que não proporcione uma compensação pelos efeitos dos danos.

Assim, em atenção ao caráter compensatório e punitivo da condenação, diretrizes alhures 
mencionadas para a fi xação de um quantum, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
tem-se como justo e adequado para compensar o dano sofrido.

Ante o exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, 
para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir 
correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, o que, in casu, ocorre com o presente julgado. 
Condena-se, ainda, ambas as partes ao pagamento dos honorários recusais, fi xados em 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.
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TJBA – Apelação nº 0000746-08.2011.8.05.0052, Primeira Câmara Cível , Relator (a): 
Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, julgado em 18/06/2018

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDE-
VIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉ-
DITO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA 
DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 
14, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO 
EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS 
DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA 
DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA 
CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0000746-08.2011.8.05.0052, 
de Casa Nova, fi gurando como apelante ADENETE ALMINA NOGUEIRA e apelado BANCO 
SEMEAR S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Adoto o relatório constante da sentença prolatada às fl s. 192/194, nos autos da Ação Decla-
ratória, c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Casa Nova, que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

"Pela documentação e alegações trazidas aos autos, temos que, a requerida comprovou a solicitação do 
de crédito pela autora, consoante prova o instrumento contratual de fl s. 45, cuja assinatura é idêntica à 
identidade da autora de fl s. 07, sendo certo ainda, que o documento apresentado pela autora no ato da 
contratação é o mesmo que a ré tem a posse, inexistindo, ao nosso sentir, fraude( fl s. 07 e 47). Mencione-se, 
ainda, que a autora efetivamente pagou sete das doze prestações do fi nanciamento objeto da lide (documento 
fl s. 36), referente a fi nanciamento para compra de bem de consumo pertencente a terceiro, tendo o vendedor 
efetivamente recebido o valor fi nanciado consoante prova o documento de fl s.35. Com efeito, tendo a reque-
rente realizado fi nanciamento e inadimplido cinco das doze parcelas devidas, exercício regular de direito 
do fornecedor proceder com a negativação. [...] Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES, OS PEDIDOS 
CONTIDOS NA INICIAL. Sem custas, ante a gratuidade deferida. Revogo a decisão de fl s. 25 estando 
a ré autorizada a proceder com nova inscrição nos cadastros restritivos. Publique-se, registre-se e intime-se, 
desta extraindo cópias para os devidos fi ns."

Irresignada com o decisum, a parte autora apelou, às fl s. 198/202, reafi rmando que jamais 
contraiu qualquer dívida com o Banco réu e que o contrato juntado aos autos não guarda nenhuma 
relação com o débito questionado na demanda.

Chama atenção que o apelado juntou um contrato (fl s. 162) no valor de R$ 999,00, e que o 
valor do débito registrado nos órgãos de proteção ao crédito é de R$ 880,44, tratando-se de tran-
sações distintas.

Assevera que a assinatura constante do contrato apresentado pelo apelado trata-se de clara 
fraude, posto que não foi feita pela autora, o que seria atestado por perícia grafotécnica, requerida 
por ambas as partes e indeferida pelo juízo singular, que não é expert no assunto.

Registra que não houve nenhuma resposta por parte do terceiro que supostamente recebeu 
o valor do fi nanciamento para compra de mercadoria, não tendo a parte ré colacionado qualquer 
documento relativo ao referido pedido.

Por fi m, requer seja dado provimento ao recurso, com para reformar a sentença e declarar a 
nulidade do contrato, a incidência de perdas e danos, a manutenção da medida liminar de fl s. 25 e 
a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20%.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões de fl s. 206/214, pugnando pela 
manutenção do decisum.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
A sentença ora apelada afastou a pretensão autoral de reconhecimento de fraude na contratação 

de fi nanciamento bancário e de indenização por danos morais, ante a inscrição indevida de seus 
dados em órgão restritivo de crédito, sob o argumento de que restou comprovada nos autos a regular 
contratação entre as partes.

O magistrado singular, considerando que a assinatura aposta no contrato de fl s. 45 é idêntica 
à da identidade da autora, afastou a arguição de fraude na contratação. Além disso, pontuou que a 
autora pagou sete das doze parcelas do fi nanciamento objeto da lide, conforme documento de fl s. 
36, tendo o vendedor recebido o valor fi nanciado pela autora para compra de bem de consumo, a 
teor do documento de fl s. 35.

No que pese a fundamentação do douto a quo para declarar a legalidade da negativação dos dados 
da parte autora, ante o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, vislumbro 
que assiste razão à apelante, conforme se passa a demonstrar.

Da análise do documento de fl s. 08, qual seja, Resultado de Consulta ao SPC, vê-se que o valor 
registrado como devido pelo CPF da apelante é de R$ 880,44 (oitocentos e oitenta reais e quarenta 
e quatro centavos), tendo como data de ocorrência 03/02/2011 e data de inscrição 22/03/2011.

Já no contrato de concessão de crédito apresentado pela parte ré, de fl s. 45, o valor supostamente 
liberado à apelante foi de R$ 999,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 125,74.

Ora, diante de tais dados, constata-se que o contrato que gerou a inscrição da autora não guarda 
relação com a prova documental ofertada pelo apelado, e observada pelo Juiz singular para julgar 
improcedentes os pleitos autorais.

Não obstante a distinção entre o valor constante do contrato e o do extrato do SPC, observa-se, 
ainda, que o comprovante da transferência realizada pelo banco, de fl s. 35, registra o montante de 
R$ 4.956,00, em favor de Terezinha Maria Carvalho ME.

Assim, além do valor acima não condizer com o do extrato do SPC e sequer com o do contrato 
apresentado, não logrou o Banco comprovar que o benefi ciário da quantia fi nanciada– Terezinha 
Maria Carvalho ME, possua qualquer relação com a apelante.

Ainda, chama atenção para o extrato de fl s. 36, que aponta como último pagamento realizado 
pela parte autora, a parcela de n. 7, vencida em 03/03/2011. Diante disso, questiona-se como poderia 
ter sido a autora negativada em 22/03/2011, relativamente a débito vencido em 03/02/2011, se a 
parcela de n. 8 somente seria devida em 03/04/2011.

Ora, diante de tantas incongruências, depreende-se que não há provas da realização do 
contrato de concessão de crédito entre a parte autora e a instituição fi nanceira.

Logo, deve-se reconhecer a ausência de qualquer relação jurídica entre as partes, sendo, portanto, 
indevida a negativação de dados perpetrada.

Conclui-se, portanto, que o Banco não teve o cuidado necessário quando da fi scalização dos 
documentos e das informações prestadas, no momento da celebração do contrato, que foi realizado 
mediante fraude.

Ainda que se cogitasse a validade do contrato ofertado nos autos, com o reconhecimento da 
autenticidade da assinatura da autora, o que não foi possível ante a não realização de perícia grafotéc-
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nica, e, diga-se, desnecessária, diante de todos os pontos acima suscitados, não se atribuiria validade à 
negativação, já que os dados da mesma não se relacionam com os do contrato de concessão de crédito.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma ati-
vidade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 
empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de 
alguém se dispor a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 
responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Em consequência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 
desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 
a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 
ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, se ele não a produzir, será respon-
sabilizado, como ocorreu no presente caso.

Assim, a conduta da ré confi gura-se ilícita, ensejando abalo emocional e fi nanceiro à parte 
autora. Diante disso, os danos morais estão evidenciados, não só pela ocorrência da fraude em si, 
mas também pela falha na prestação do serviço, pelo que deveria o réu se cercar de cuidados, a fi m de 
evitar que ocorram situações como a que ora se analisa. Inequívoco o abalo moral, ante ao impacto 
emocional e fi nanceiro, decorrente da negativação dos dados da autora.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios segue este entendimento:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE. CONSUMIDOR EM EQUIPARA-
ÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRI-
ÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). AUSÊNCIA DE CONTRATO, DÉBITO INEXISTENTE E 
FALTA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E DANOS 
MORAIS CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. 
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM OBSER-
VÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO 
INICIAL. JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO 
ART. 85, §2º, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO AUTOR 
PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.- Trata-se de 
demanda declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, na qual o 
autor/primeiro apelante alega a inexistência de contrato celebrado entre as partes e de qualquer dívida 
contraída com a empresa ré/segunda apelante, a qual incluiu indevidamente o seu nome em cadastros 
de restrição ao crédito, ocasionando-lhe sérios prejuízos de ordem moral.- Restou incontroverso que a 
empresa acionada, em momento algum, acostou ao autos o contrato celebrado entre as partes, prova 
contundente da demonstração da relação jurídica de consumo entre autor e réu, nem tampouco qual-
quer documento comprobatório da suposta contratação, contrariando, assim, o disposto no art. 373, 
II, do CPC/15, exposto alhures. – Vislumbra-se o nexo de causalidade entre o fato e o resultado nocivo 
dele decorrente, qual seja, indevida inscrição do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, o que 
caracteriza conduta ilícita por parte da empresa recorrente, devendo ser responsabilizada pelos danos 
morais causados ao recorrido. – Fixa-se o quantum indenizatório, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), por ser adequado e razoável, encontrando-se em consonância com a realidade demonstrada nos 
autos, de modo a não representar fonte de enriquecimento sem causa ao autor e inibir novas condutas 
ilícitas por parte da acionada/segunda apelante. – Incidência dos juros: a partir do evento danoso 
(Súmula 54, STJ). – Honorários advocatícios: entende-se que a fi xação pela magistrada de piso, em 
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deve ser preservada, por encontrar-se em inteira 
sintonia com os critérios estabelecidos pelas normas do art. 85, §2º, do CPC/15, aplicável à espécie. – 
Sentença de primeiro grau parcialmente reformada, tão somente para reduzir para R$ 8.000.00 (oito 
mil reais) o valor fi xado a título de indenização por danos morais e fi xar o termo inicial da incidência 
dos juros a partir do evento danoso, mantendo-se inalterada nos seus demais termos. – Apelos par-
cialmente providos. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0806535-26.2015.8.05.0080, Relator(a): 
Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 16/04/2018)

Deste modo, responde o Banco pelos prejuízos sofridos pela autora, em decorrência do ato 
ilícito praticado, inexistindo dúvidas da sua responsabilidade pelos danos morais causados.

Em relação à fi xação da indenização por danos morais, além do caráter punitivo, compen-
satório, da extensão e intensidade do dano, também a equidade é fator preponderante, sendo que 
este elemento é de suma importância, ante a ausência de critério legal para tanto. E a equidade da 
indenização deve ser obtida com o encontro de um valor que não seja irrisório, e ao mesmo tempo 
não implique em exagero ou especulação.

A orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a quantifi cação econômica 
do dano moral deve ser arbitrada pelo juiz, levando em consideração as características do caso, o 
potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, observando-se sempre os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação à matéria, disserta Maria Helena Diniz:

"na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada 
caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser 
impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compen-
satória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, 
sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, 
com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenien-
tes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária 
de Direito, ano II, n. 9, jan./fev/ de 1996, p. 9).

Dentro desses critérios, arbitra-se o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
que se mostra condizente com a situação fática demonstrada nos autos, bem como observa os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fi m, quanto aos honorários advocatícios, é devido o percentual de 20% sobre o valor da 
condenação ao patrono da parte autora, considerando o trabalho desenvolvido na fase de cognição, 
além de ter havido interposição de recurso.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de mérito e 
julgar procedentes os pedidos da demanda, confi rmando a medida liminar de fl s. 25; declarando 
a inexistência do contrato objeto da lide; condenado o Banco réu ao pagamento de indeniza-
ção por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora da data do 
evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e correção monetária a partir da condenação, 
observada a Súmula 362, do STJ; impondo, por fi m, o pagamento de honorários advocatícios 
no importe de 20% sobre o valor da condenação.

TJBA – Apelação nº 0359652-37.2012.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator (a): Desa. 
Joanice Maria Guimarães, julgado em 10/04/2018

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
WEBSITE PARA VENDA DE ABADÁS, ARGUIÇÃO DE CONDUTA BA-
SEADA EM MÁ-FÉ. CONHECIMENTO E POSSE DE DADOS SIGILOSOS. 
SABOTAGEM. MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EM-
PRESA COM A MESMA PROPOSTA E RAMO DE ATUAÇÃO. SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A questão relativa à concorrência e ao livre mercado não está sendo discutida no 
caso em tela, tendo em vista que os Apelados poderiam e podem empreender em 
qualquer ramo de atividade empresarial, inclusive a comercialização de abadás.
Há, nos autos, prova de que o serviço prestado pelos Apelados apresentou diversos 
problemas, a exemplo de lentidão, redirecionamento para páginas completamente 
estranhas, bem como esteve diversas vezes fora do ar.
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Também surgiram problemas para os clientes dos Apelantes, como impedimento 
de fazer pedidos, bem como desparecimento das propagandas dos patrocinadores.
O 1º Apelado, através de troca de e-mails, informa que houve erros resultantes de 
ataques de “robôs”. Pode-se perceber que os problemas eram constantes e que a má 
prestação do serviço foi questionada em inúmeras oportunidades pelos Apelantes.
Tudo isso culminou na captação de cliente, conforme se observa às fl s. 454, em que 
uma potencial compradora reencaminha ao 1º Apelante Rodrigo Cunha e-mail 
recebido do site dos Apelados, o que caracteriza captação de clientela.
Por outro lado, os documentos carreados não demonstram que os Apelados já atu-
avam no segmento de venda de abadás, o que é corroborado pelos depoimentos 
dos próprios Recorridos, na fase instrutória, ao afi rmarem que a venda de abadás 
começou em 2011 e que o domínio www.abada.com.br pertence a um terceiro, 
evidenciando a ausência de know-how dos Apelados antes de terem acesso aos dados 
dos Apelantes.
As testemunhas foram claras ao afi rmar ter ocorrido alteração no programa e que 
somente o Apelado Vitor Hugo Perrone Silva Prata tinha acesso à possibilidade de 
fazer alterações nesse sentido.
Restou patente, portanto, pelo arcabouço probatório constante dos autos, que hou-
ve má-fé por parte dos Apelados, caracterizado no desvio de clientela, passível, 
inclusive, de ser enquadrada no art. 195, III, da Lei n.º 9.279/96 (crime de concor-
rência desleal).
A conduta dos Apelados gerou contra si o dever de indenizar os Apelantes em R$ 
13.000,00 (Treze mil reais), a título de danos materiais.
Levando-se em conta (1) o dano em si, (2) os meios fraudulentos empregados pelos 
Apelados, (3) a boa-fé dos Apelantes ao disponibilizar aos Recorridos dados sigi-
losos, bem como (4) a má-fé dos Apelados em sua conduta, fi xo o valor da indeni-
zação a título de danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0359652-37.2012.8.05.0001, 
de Salvador, em que fi guram como Apelantes Rodrigo Cunha Magalhães e Dois e Meio Viagens e 
Turismo Ltda. e, como Apelados, MVM Soluções Integradas Ltda., Arthur Grec Sampaio Neiva 
e Vitor Hugo Perrone Silva Prata,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, de 
acordo com o voto do Excelentíssimo Desembargador vistor, ao qual aderiu a Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (fl s. 805/815) interposto por Rodrigo Cunha Magalhães e Dois 
e Meio Viagens e Turismo Ltda. contra a sentença de fl s. 794/801, prolatada pela Excelentíssima 
Juíza da Direito 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, em Ação Indenizatória de 
Reparação de Danos, julgou improcedente o pedido formulado em face de MVM Soluções Integra-
das Ltda., Arthur Grec Sampaio Neiva e Vitor Hugo Perrone Silva Prata, nos seguintes termos:

“Por efeito, a parte autora não corroborou as alegações primevas, deixando de comprovar o alegado descum-
primento contratual ou violação do princípio da boa fé, abstendo-se assim de de arcar com seu ônus proba-
tório e de comprovar a existência de seu alegado direito. Desta forma, não comprovado descumprimento 
contratual, bem como a prática de ato ilícito pelos demandados, requisito necessário para confi guração da 
sua responsabilidade civil de indenizar, padece de fundamentação fático jurídica apta à sua procedência 
o pleito de indenização por danos morais e materiais formulado pela parte autora (…) Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na exordial. Condeno o demandante ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa fi xado em sede 
de incidente de impugnação que tramitou em apenso”.

Na exordial, o Apelante Rodrigo Cunha Magalhães narra que é comerciante de abadás desde 
o ano de 1993, tendo criado a empresa Dois e Meio Viagens e Turismo Ltda. no intuito de efetuar 
negócios online, através dos sites www.foliabahia.com.br e www.meuabada.com.br

Diz que, em fevereiro de 2008, fi rmou contrato com a empresa Apelada MVM Soluções Inte-
gradas Ltda., visando a prestação de serviços de manutenção, alteração e aperfeiçoamento dos sites 
de sua propriedade. Salientou o Autor/Recorrente que, a partir de 2011, o site começou a apresentar 
diversos problemas que culminavam por obstruir as vendas, justamente no período pré carnavalesco, 
ocasião em que a procura por abadás atinge o seu maior índice

Contou, ainda, que, diante da persistência dos problemas e da difi culdade dos réus em solucio-
ná-los, passou a desconfi ar da atitude dos prestadores de serviço, revelando, também, que na mesma 
época descobriu que os Apelados Arthur Grec Sampaio Neiva e Vitor Hugo Perrone Silva Prata 
haviam aberto uma empresa com atividade idêntica à da empresa autora, registrado sob o domínio 
www.queroabada.com.br.

Alegou o Recorrente que os problemas técnicos de seus sites somente tiveram início após os 
Recorridos iniciarem a exploração da mesma atividade comercial o que caracterizaria a má-fé dos 
demandados. Disse que, por conta disso, necessitou contratar outra empresa para realizar o serviço 
supostamente mal prestado.

Afi rmou, também, que os requeridos obtiveram acesso à sua lista de clientes, tendo enviado 
mala direta no intuito de captar a clientela. Por isso, pediram a procedência da Ação para que os 
Apelados fossem condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais que lhes 
foram causados.

A sentença ora combatida julgou improcedente o pedido e, irresignados, os Autores interpuseram 
o presente apelo, reiterando as alegações formuladas durante todo o curso processual, bem como 
arguindo, sem síntese, que o decisum merece reforma, pois há nos autos elementos que corroboram 
suas alegações, inclusive prova testemunhal, contrariamente ao que entendeu a julgadora primeva. 
Pede, nesse escopo, o provimento do apelo para reformar a sentença.

Às fl s. 820/829, os Apelados ofereceram contrarrazões, basicamente reafi rmando o quanto já 
dito em sede de contestação, bem como pugnando pela improcedência do recurso e a consequente 
manutenção da decisão hostilizada.

Vieram os autos à Segunda Instância e, distribuídos, coube-me a relatoria, pelo que peço a 
inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Cunha Magalhães e Dois e Meio Via-
gens e Turismo Ltda. contra sentença que, em Ação Indenizatória de Reparação de Danos, julgou 
improcedente o pedido formulado em face de MVM Soluções Integradas Ltda., Arthur Grec Sampaio 
Neiva e Vitor Hugo Perrone Silva Prata.

1. Esclarecimentos preliminares
Ab initio, esclareço que, na qualidade de relatora, inicialmente elaborei voto pela improcedência 

deste recurso, que proferi na sessão da Terceira Câmara Cível, realizada no dia 10/04/2018.
Após sustentação oral por parte do patrono dos Apelantes, o Excelentíssimo Desembargador 

Ivanilton Santos da Silva apresentou voto-vista, ao qual aderi após debate da turma julgadora, calcada 
nas doutas observações contidas no voto do mencionado magistrado.

O recurso, assim, foi provido à unanimidade, na sessão do dia 10/04/2018, dada a minha 
adesão ao voto do vistor.
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Importa esclarecer, igualmente, que embora o ordenamento pátrio já se encontre sob a vigência 
do CPC/15, a sentença recorrida foi proferida sob a égide do antigo regramento, de modo que, em 
se tratando de questões relativas a direito intertemporal, o § 1º do art. 1.046 do CPC/15 prevê que 
as disposições do CPC/73 se aplicarão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência 
do novo código de ritos, pelo princípio do tempus regit actum.

2. Do mérito
Feito o juízo de admissibilidade, tem-se que o recurso deve ser conhecido e, não havendo 

preliminares arguidas, passo, então, à análise do mérito, verifi cando, de plano que o pleito recursal 
merece acolhimento por este ad quem. Senão, vejamos:

As alegações dos Apelantes dizem respeito à conduta dos Apelados que, agindo sob suposta 
má-fé, teriam (1) violado cláusula contratual de sigilo vigente entre as partes, através da abertura de 
uma empresa concorrente com atividade idêntica à sua; (2) prejudicado o funcionamento dos sites 
da empresa autora e (3) elaborado tentativas de cooptação da clientela do demandante através do 
envio de mala direta.

É de bom vulto ressaltar que, como bem observado pelo Desembargador vistor, que a questão 
relativa à concorrência e ao livre mercado não está sendo discutida no caso em tela, tendo em vista 
que os Apelados poderiam e podem empreender em qualquer ramo de atividade empresarial, inclusive 
a comercialização de abadás. De fato, nada os impede de assim proceder.

O que se analisa aqui, em verdade, é se, em relação ao contrato celebrado entre as partes, ou 
má-fé por parte dos Apelados, por meio de sabotagem ao website dos Apelantes, tirando-o do ar, 
impedindo-o, portanto, de concluir as transações, ou inviabilizando-o perante o mercado de clientes 
que, em adição, teriam sido cooptados e atraídos para a empresa dos Apelados, justamente na época 
pré-carnavalesca.

Nesse sentido, é de se notar que há, nos autos (fl s. 92/97 e 337/387), prova de que o serviço 
prestado pelos Apelados apresentou diversos problemas, a exemplo de lentidão, redirecionamento 
para páginas completamente estranhas, bem como esteve diversas vezes fora do ar.

Também surgiram problemas para os clientes dos Apelantes, como impedimento de fazer 
pedidos (fl s. 204), bem como desparecimento das propagandas dos patrocinadores (fl s. 228).

Às fl s. 402, o 1º Apelado, através de troca de e-mails, informa que houve erros resultantes de 
ataques de “robôs”. Nessa mesma esteira, da análise dos documentos de fl s. 404/453, pode-se perceber 
que os problemas eram constantes e que a má prestação do serviço foi questionada em inúmeras 
oportunidades pelos Apelantes.

Tudo isso culminou na captação de cliente, conforme se observa às fl s. 454, em que uma poten-
cial compradora reencaminha ao 1º Apelante Rodrigo Cunha e-mail recebido do site dos Apelados, 
o que caracteriza captação de clientela.

Por outro lado, os documentos carreados pelos Apelados às fl s. 523/567 não demonstram que 
os Apelados já atuavam no segmento de venda de abadás, o que é corroborado pelos depoimentos 
dos próprios apelados, na fase instrutória, ao afi rmarem que a venda de abadás começou em 2011 
e que o domínio www.abada.com.br pertence a um terceiro, evidenciando a ausência de know-how 
dos Apelados antes de terem acesso aos dados dos Apelantes.

Em adição, pode-se perceber, como bem observado pelo Excelentíssimo Desembargador vistor, 
cujo voto está a este integrado, que as testemunhas foram claras ao afi rmar ter ocorrido alteração no 
programa e que somente o Apelado Vitor Hugo Perrone Silva Prata tinha acesso à possibilidade de 
fazer alterações nesse sentido.

Restou patente, portanto, pelo arcabouço probatório constante dos autos, que houve má-fé 
por parte dos Apelados, caracterizado no desvio de clientela, passível, inclusive, de ser enquadrada 
no art. 195, III, da Lei n.º 9.279/96 (crime de concorrência desleal).

Às fl s. 462/466, pode-se perceber a contratação emergencial de outra empresa de desenvol-
vimento de sites, bem como os pagamentos realizados em face desse contrato, expondo a inegável 
ocorrência de danos, inclusive de natureza moral, por ser in re ipsa com relação aos contratos de 
prestação de serviços, de caráter objetivo, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando, portanto, que a conduta dos Apelados gerou contra si o dever de indenizar os 
Apelantes, deve-se quantifi car o valor da reparação a ser por eles proporcionada.

No que tange aos danos materiais, não há nenhuma celeuma a ser resolvida, pois o valor está 
provado nos autos, qual seja R$ 13.000,00 (Treze mil reais).

Quanto ao dano moral, sabe-se que ele deve cumprir o seu importante papel preventivo e 
pedagógico, mas não pode causar enriquecimento indevido do ofendido.

Assim, com relação a fi xação da indenização, é recomendável que o arbitramento seja feito 
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e, ainda, 
ao porte econômico do Réu, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurispru-
dência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e 
às peculiaridades de cada caso.

In casu, levando-se em conta (1) o dano em si, (2) os meios fraudulentos empregados pelos 
Apelados, (3) a boa-fé dos Apelantes ao disponibilizar aos Recorridos dados sigilosos, bem como 
(4) a má-fé dos Apelados em sua conduta, fi xo o valor da indenização a título de danos morais, no 
montante de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

3. Conclusão
Ex positis, aderindo ao voto do Excelentíssimo Desembargador vistor, meu voto é no sentido 

de, DAR PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e julgar procedente a Ação, conde-
nando os Apelados no pagamento de R$ 13.000 (treze mil reais) a título de danos materiais, e de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, invertendo, ainda, o ônus da sucumbência 
em desfavor dos Apelados, nos termos estabelecidos na decisão vergastada.

TJBA – Ap                elação nº 0030602-74.1991.8.05.0001,Quinta Câmara Cível, Relator (a): Desa. 
Lígia Maria Ramos Cunha Lima, julgado em 21/11/2017

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS 
POR AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1º, 
DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂN-
SITO. ATROPELAMENTO COM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJE-
TIVA DA APELANTE. ARGUIÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA POR 
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. INOCORRÊNCIA. 
ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INICIAL QUE PERMITE 
EXTRAIR O PLEITO DE PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE SEN-
TENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. JULGADO QUE, AO FIXAR 
A PENSÃO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 66 (SES-
SENTA E SEIS) ANOS, EXTRAPOLA O LIMITE PEDIDO NA INICIAL. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DECISUM PARA ESTABELECER 
O TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO NA DATA EM QUE A VÍTI-
MA COMPLETARIA 60 (SESSENTA) ANOS. DANO MORAL ARBITRA-
DO EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), QUE É RAZOÁVEL, 
CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS, AS CONDI-
ÇÕES DO OFENSOR E DO OFENDIDO E A TRÍPLICE FUNÇÃO DO 
DANO MORAL (COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA). 
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PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA EM SITUAÇÕES SEMELHAN-
TES. TERMO INICIAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA DATA 
DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL. SÚMULA Nº 54 DO STJ. AGRAVOS RETIDOS 
NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE 
PROVIDA.
1. Não se conhece dos Agravos Retidos manejados pela BTU – Bahia Transportes 
Urbanos Ltda. (fl s. 151-152 e 188-190), tendo em vista que a parte não requereu a 
apreciação dos referidos Recursos ao tempo da Apelação. Aplicação do art. 523, § 
1º, do CPC/73, vigente à época.
2. Afasta-se a arguição de decisão extra petita, uma vez que da análise lógico sis-
temática da peça inaugural extrai-se o pedido de pensão por morte. Note-se que, 
durante toda a fundamentação da Inicial, foi dito que a vítima ajudava nas despesas 
de casa, trabalhando “de forma incansável, na ânsia de dar o melhor para os pais”. 
Além disso, nos pedidos, a parte Autora requereu a condenação da Ré ao pagamen-
to das despesas com o funeral, “independente da indenização por morte, que deverá 
ser calculada à razão de 2 pisos salariais por mês”.
3. Em contrapartida, verifi ca-se que a Sentença a quo, ao fi xar a pensão por morte 
“até a data em que a vítima completaria 66 (sessenta e seis) anos de idade” extrapolou 
o limite estipulado pelos próprios Autores para o fi m do pensionamento, que foi 
de 60 (sessenta) anos – o que confi gura julgamento ultra petita. Logo, reforma-se a 
Sentença para decotar a condenação, estabelecendo como termo fi nal do pensiona-
mento a data em que a vítima completaria 60 (sessenta) anos de idade.
4. A Sentença de primeiro grau arbitrou o valor da indenização pelo dano morte em 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que é razoável, considerando as circunstâncias 
dos autos, a condição fi nanceira do ofensor e ofendido, a tríplice função do dano 
moral e os precedentes desta Corte e do STJ em casos semelhantes.
5. Outrossim, deve ser mantida a fi xação dos juros de mora da data do evento da-
noso, pois refl ete entendimento uníssono na jurisprudência pátria para as hipóteses 
de responsabilidade extracontratual, o que é o caso.
AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E 
PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0030602-74.1991.8.05.0001, de 
Salvador, em que fi guram como Apelante BTU – BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA. 
e Apelada ANGELINA ALVES DA HORA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, 
à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS AGRAVOS RETIDOS e CONHECER e 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tão somente para estabelecer 
como termo fi nal da pensão por morte a data em que a vítima completaria 60 (sessenta) anos 
de idade, pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

JOSÉ RIBEIRO NUNES e ANGELINA ALVES DA HORA ajuizaram Ação Indenizatória 
em face da BTU – BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA., alegando que sua fi lha, Eleniza 
Alves Nunes, em 04.01.1991, veio a óbito, vítima de atropelamento por ônibus conduzido por 
funcionário da Ré.

Na Audiência de Conciliação realizada em 24.08.2008, a Ré interpôs Agravo Retido impug-
nando decisão interlocutória proferida pela Exma. Dra. Márcia Cristina Ladeia de Souza que afastou 
a arguição de inépcia da Inicial (fl s. 151-152)

Na Audiência de Instrução de 08.10.2010, conduzida pelo Exmo. Dr. Fábio Alexsandro Costa 
Bastos, foi indeferida a denunciação da lide do funcionário da empresa que conduzia o veículo envol-
vido no acidente. Contra esta decisão, a Ré manejou Agravo na forma Retida afi rmando violação 
ao seu direito de defesa (fl s. 188-190).

A Sentença recorrida (fl s. 334-339 e 364-369) julgou procedente a Ação, para condenar a Ré 
a arcar com as despesas do funeral da fi lha dos Autores, bem como pagar R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) a título de danos morais e pensão alimentícia até a data em que a vítima completaria 66 
(sessenta e seis) anos de idade. Em tempo, fi xou os juros de mora em 1% (um por cento) a partir do 
evento danoso e correção monetária pelo INPC do arbitramento, além de honorários advocatícios 
em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a Ré interpôs o Recurso de Apelação de fl s. 373-385.
Preliminarmente, aduziu que o julgamento foi extra petita, uma vez que o pagamento da pensão 

mensal não foi pleiteado explicitamente na peça vestibular. Ultrapassado este ponto, afi rma que o 
decisum foi ultra petita, ao estabelecer o pensionamento até a data em que a vítima completaria 66 
(sessenta e seis) anos, porque os Autores pediram danos materiais pelo número de meses que faltariam 
para a vítima completar 60 (sessenta) anos.

Ademais, sustentou que o valor da indenização por danos morais foi exorbitante, em violação 
ao art. 5º, V, da Carta Constitucional, e art. 944, parágrafo único, do Código Civil, e que os juros de 
mora da referida condenação devem incidir a partir do arbitramento e não da data do evento danoso.

A Apelada Angelina Alves da hora apresentou contrarrazões às fl s. 388-400, rechaçando os 
argumentos levantados no Apelo e pugnando pelo total improvimento do Recurso.

Regularmente distribuídos, vieram os autos à minha relatoria.
É o Relatório.

VOTO
Inicialmente, não conheço dos Agravos Retidos manejados pela BTU – Bahia Transportes 

Urbanos Ltda. (fl s. 151-152 e 188-190), tendo em vista que a parte não requereu a apreciação dos 
referidos Recursos ao tempo da Apelação.

Nesta senda, impõe-se a aplicação do art. 523, § 1º, do CPC/73, vigente à época, in verbis:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, prelimi-
narmente, por ocasião do julgamento da apelação.
§ 1º Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta 
da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Quanto à Apelação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrín-
secos, conheço do Recurso.

De logo, defrontando as alegações do Apelante, impende analisar se ocorreu julgamento extra 
petita e/ou ultra petita.

De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da 
adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico sistemática dos pedidos deduzidos na 
Inicial, mesmo que não expressamente formulados pelo Autor.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDA-
MENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADU-
AL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA 
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E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGADOR. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. TESE DO 
RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBA-
TÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE TRATA-
MENTO RECOMENDADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ.
[...]
3. "É fi rme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da 
petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a deman-
da, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 
1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 
10.8.2016). Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 973.657/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 26/09/2017, DJe 03/10/2017)

Deste modo, afasta-se a arguição de decisão extra petita, uma vez que da análise lógico sistemática 
da peça inaugural extrai-se o pedido de pensão por morte.

Note-se que, durante toda a fundamentação da Inicial, foi dito que a vítima ajudava nas des-
pesas de casa, trabalhando “de forma incansável, na ânsia de dar o melhor para os pais”. Além disso, 
nos pedidos, a parte Autora requereu a condenação da Ré ao pagamento das despesas com o funeral, 
“independente da indenização por morte, que deverá ser calculada à razão de 2 pisos salariais por mês”.

Em contrapartida, verifi ca-se que a Sentença a quo, ao fi xar a pensão por morte “até a data 
em que a vítima completaria 66 (sessenta e seis) anos de idade” extrapolou o limite estipulado pelos 
próprios Autores para o fi m do pensionamento, que foi de 60 (sessenta) anos – o que confi gura 
julgamento ultra petita.

No mesmo sentido, jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACI-
DENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. 
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de fi lho, 
nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de 
sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data cor-
respondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o 
falecimento dos benefi ciários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo o recorrente formulado pedi-
do para que o valor seja pago até a data em que o fi lho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o 
recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

Logo, diante do julgamento ultra petita, reforma-se a Sentença para decotar a condenação, 
estabelecendo como termo fi nal do pensionamento a data em que a vítima completaria 60 (sessenta) 
anos de idade.

No mérito, a controvérsia gira em torno do quantum indenizatório devido a título de danos 
morais e do termo inicial dos juros moratórios.

In casu, restou comprovada a responsabilidade objetiva da empresa Apelante, por conduta 
imposta a seu funcionário, que resultou na morte precoce da fi lha da Apelada.

Em relação à quantifi cação do dano moral, destaco excerto extraído da obra do professor Caio 
Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 
um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes do seu pa-
trimônio, 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”. (Responsabilidade civil, nº 45, pág. 62, Rio de Janeiro, Forense).

À vista disto, o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, analisado 
o caso concreto, bem como atender às situações econômicas do ofensor e ofendido.

Ademais, deve o magistrado observar para a fi xação da indenização a tríplice função do dano 
moral: compensar o ofendido, punir o agente e servir como exemplo para desestimular a prática 
reiterada da conduta lesiva.

Em um primeiro momento, o que se pretende com a indenização é compensar o ofendido 
pelo dano injusto que lhe foi causado, tanto quanto possível (caráter reparatório). Em seguida, a 
indenização visa penalizar o agente que deu causa ao dano, a partir de um sentimento de justiça, 
inerente a toda sociedade, de punir aquele que provocou algum mal desnecessário a outrem (caráter 
repreensivo). No último aspecto, a indenização se apresenta como medida socioeducativa para inibir 
a reiteração do ato ilícito, demonstrando, não só ao Autor do dano como a toda coletividade, que 
determinada conduta será punida (caráter pedagógico).

A Sentença de primeiro grau arbitrou o valor da indenização pelo dano morte em R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), que é razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição fi nanceira 
do ofensor e ofendido, a tríplice função do dano moral e os precedentes desta Corte e do STJ em 
casos semelhantes.

Por oportuno, confi ra-se os seguintes arestos do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDEN-
TE DE VEÍCULO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
AOS FILHOS. VALOR DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS A SER REPARTIDO. REVISÃO DO 
VALOR. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
1. O valor fi xado na origem, de valor equivalente a 200 salários mínimos a ser repartido com os 
2 fi lhos, não se revela irrisório, sequer desproporcional aos danos morais sofridos pelos agravan-
tes no presente caso, tendo sido fi xado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. O acolhimento do pedido de majoração do quantum indenizatório demandaria necessariamente a 
incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ e impede o conheci-
mento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 638.540/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julga-
do em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-
-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Montante 
arbitrado pelo Tribunal de origem que não representa condenação exorbitante.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 44.611/AP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
08/11/2016, DJe 21/11/2016)

E, no âmbito desta Quinta Câmara Cível:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO DE FLS. 66/67 
IMPROVIDO. MÉRITO DO APELO. ATROPELAMENTO PROVOCADO POR VEÍCULO 
DE PROPRIEDADE DA RÉ. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFI-
GURADA. DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENI-
ZATÓRIO – CABIMENTO. PENSÃO MENSAL DEVIDA À ESPOSA DO DE CUJUS – CABI-
MENTO – PRECEDENTES DO STJ – LIMITAÇÃO A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO.
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[...]
III – Quanto aos danos morais, restaram caracterizados em face do abalo psicológico e sofri-
mento suportado pela Autora em razão da perda de um ente querido. Quantum indenizatório 
majorado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Precedentes do STJ.
[...]
AGRAVO RETIDO DE FL. 66/67 IMPROVIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA 
PETITA EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PAR-
CIALMENTE PROVIDOS.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0161145-09.2007.8.05.0001, Relator(a): Carmem Lucia San-
tos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/04/2016)

Outrossim, deve ser mantida a Sentença que fi xou os juros de mora da data do evento danoso, 
pois refl ete entendimento uníssono na jurisprudência pátria para as hipóteses de responsabilidade 
extracontratual, o que é o caso – atropelamento seguido de morte.

Súmula nº 54 do STJ: “Os juros moratórios fl uem a partir do evento danoso, em caso de respon-
sabilidade extracontratual”.

Na linha deste entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA 
VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE. ART. 37, § 6º DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAU-
SALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO. PENSIONAMENTO. CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE DANO MATERIAL E DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DOS JUROS 
SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 
54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0002405-53.2004.8.05.0228, Relator(a): Raimundo Sérgio 
Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 10/08/2017 )

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPE-
CIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PAS-
SIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECO-
NHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSI-
BILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 
SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUM-
BÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TER-
MO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia 
com a jurisprudência desta Corte, fi rmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de 
responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos 
da Súmula 54/STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 422.570/MA, Rel. Mi-
nistro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2013).
[...]
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Diante das razões expostas, voto no sentido de NÃO CONHECER DOS AGRAVOS RETI-
DOS e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 
tão somente para estabelecer como termo fi nal da pensão por morte a data em que a vítima 
completaria 60 (sessenta) anos de idade.

Como a Apelada decaiu da parte mínima do pedido, não há que se falar em sucumbência 
recíproca, e, por conseguinte, repartição de honorários advocatícios e custas processuais.

TJBA – Apelação nº 0092027-58.1998.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator (a): Des. 
Moacyr Montenegro Souto, julgado em 03/04/2018

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. LI-
POASPIRAÇÃO. DEFORMIDADE NA PELE DO ABDÔMEN APÓS O 
PROCEDIMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO 
DE RESULTADO. DANO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE CULPA 
DO MÉDICO NÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A 
TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO PAR-
CIALMENTE PROVIDO.
1 – A paciente submeteu-se a procedimento cirúrgico com fi nalidade puramente 
estética, visando reduzir gordura do abdômen. O resultado esperado, contudo, não 
foi atingido, conforme se pode constatar pelas fotos anexadas aos autos, na medida 
em que formou-se no abdômen da apelada um acúmulo de tecido endurecido e 
deformado.
2 – As cirurgias estéticas são típicas obrigações de resultado, pois visam propor-
cionar a melhoria buscada pelo paciente em sua aparência. No caso em comento, 
pela análise das fotografi as anteriores e posteriores a operação, nota-se que, não só 
o resultado almejado pela apelada não foi atingido, mas também deu causa à de-
formidade, emergindo portanto a culpa presumida do médico, que pelo conjunto 
probatório anexado aos autos, não foi elidida.
3 – Danos morais evidenciados, diante das sequelas e do constrangimento sofridos. 
Considerando as fi nalidades pedagógica, reparatória e inibitória da condenação, 
bem como a não ocorrência de um dano irreversível à apelada, já que, pelos ele-
mentos constantes dos autos, é possível a realização de uma cirurgia de correção 
que atenuará ou sanará as falhas, às custas do apelante, consoante condenação em 
primeiro grau ora mantida, impõe-se a redução da condenação em danos morais 
para R$50.000,00. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0092027-58.1998.8.05.0001, em 
que fi guram como Apelante o José Humberto Oliveira Campos e como Apelado Barbara Maria 
Barbosa Stella.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta na Ação Indenizatória em curso na 18ª Vara de Relações 
de Consumo de Salvador/Ba, interposta por José Humberto Oliveira Campos em face de Bárbara 
Maria Barbosa Stella, com o objetivo de reformar a sentença de fl s. 563/573 que julgou procedentes 
os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais e em 
danos materiais consistentes na restituição dos valores pagos a título de despesas médicas, desde que 
comprovadas pela apelada, apuradas em liquidação, até o limite do restabelecimento físico da autora 
ou expressa declaração pericial da irreversibilidade do resultado fi nal, além das custas e honorários 
advocatícios de 20% do valor da condenação.
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Irresignado, o réu apelou às fl s. 576/587, aduzindo, em síntese, que não houve imperícia na 
cirurgia realizada, conforme foi reconhecido tanto pelo perito do Juízo quanto pelo CREMEB. Asse-
vera que informou à apelada todas as possíveis intercorrências inerentes ao ato cirúrgico. Assevera que 
a alta médica no mesmo dia da realização da cirurgia não implica em imprudência, mesmo que esta 
não possa ser classifi cada como de pequeno porte, pois a alta está condicionada ao estado físico do 
paciente. Afi rma que o procedimento utilizado na cirurgia já vinha sendo praticado há mais de dez 
anos da época do fato. Aduz que a fi lmagem realizada pela TV Bahia no momento da intervenção 
cirúrgica não gerou desvio de atenção e foi realizada com observância dos protocolos de proteção 
à imagem, impossibilitando o reconhecimento da paciente. Relata que ocorreu a formação de um 
seroma que foi puncionado várias vezes no consultório e que tal serosidade guarda relação com 
os cuidados de compressão pós cirúrgicos que o paciente deve tomar, a exemplo do uso de cintas 
elásticas no local da cirurgia e em decorrência de fator biológico próprio da cicatrização da paciente. 
Elucida que poderia ser realizada nova intervenção para a retirada do tecido fi brosado, porém haveria 
a possibilidade de recidiva. Aponta que o parecer lançado no processo ético-profi ssional concluiu pela 
não confi guração de imperícia, negligência e imprudência do apelante. Requer a reforma da sentença 
face a inexistência de prova que demonstre a responsabilidade subjetiva ou, alternativamente, que a 
condenação seja reduzida para 1/5 do valor arbitrado.

Contrarrazões de fl s. 590/600, pugnando para que seja negado provimento ao Apelo e mantida 
a sentença.

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, salientando a existência do direito 
à sustentação oral.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta na Ação Indenizatória, que julgou procedentes os pedidos, 
condenando o apelante ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais e em danos materiais 
consistentes na restituição dos valores pagos a título de despesas médicas, desde que comprovadas 
pela apelada, apuradas em liquidação, pagamento das despesas até o limite do restabelecimento físico 
da autora ou expressa declaração pericial da irreversibilidade do resultado fi nal.

In casu, a apelada se submeteu a uma lipoaspiração no abdômen, com a retirada de 1.300 ml 
de gordura, recebendo alta no mesmo dia, acompanhada no consultório por consultas pós-operató-
rias. Em uma delas, o apelante percebeu a formação de seroma que foi puncionado no consultório. 
Após três meses o médico observou a formação de tecido endurecido. Em 22/08/1995, a apelada se 
submeteu a nova cirurgia realizada nos casos de fi brose cicatricial e no acompanhamento pós-ope-
ratório a fi brose reapareceu.

O médico/apelante alega inexistir a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a 
conduta médica adotada, inexistindo, portanto, culpa com relação ao ocorrido, não sendo possível 
concluir, pela confi guração de imperícia, negligência e imprudência. Entretanto, analisando os autos, 
infere-se que a apelada submeteu-se a procedimento cirúrgico com fi nalidade puramente estética, 
visando reduzir gordura do abdômen. O resultado esperado, contudo, não foi atingido, conforme 
se pode constatar pelas fotos de fl s. 34/38, na medida em que formou-se no abdômen da apelada 
um acumulo de tecido endurecido.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que a apelada se 
enquadra no conceito de destinatária fi nal do serviço (art. 2º do CDC), atuando o apelante como 
fornecedor no mercado de consumo (art. 3º do CDC), razão pela qual a causa deve ser analisada à 
luz do Código de Defesa do Consumidor. Face a essa premissa, resta consignar que embora o CDC 
estabeleça, como regra, a responsabilidade objetiva nas hipóteses de vício ou fato do produto ou 
serviço, a qual dispensa a análise de culpa, nos casos envolvendo profi ssionais liberais, adota a teoria 

da responsabilidade subjetiva, consoante se extrai do art. 14, § 4º: “A responsabilidade pessoal dos 
profi ssionais liberais será apurada mediante a verifi cação de culpa.”

Segundo o doutrinador Zelmo Denari tal diferenciação decorre da “diversidade de tratamento 
em razão da natureza intuitu personae dos serviços prestados por profi ssionais liberais. De fato, os médicos 
e advogados para citarmos alguns dos mais conhecidos profi ssionais são contratados ou constituídos com 
base na confi ança que inspiram aos respectivos clientes. Assim sendo, somente serão responsabilizados por 
danos quando fi car demonstrada a ocorrência de culpa subjetiva, em quaisquer das suas modalidades: 
negligência, imprudência ou imperícia”. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 8ª ed. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 196).

Vale ainda ressaltar, no que se refere aos profi ssionais liberais, que sua obrigação pode ser de meio 
ou de resultado, a depender do objeto contratado. Com efeito, alguns desses profi ssionais assumem 
apenas a incumbência de empenhar os melhores esforços para atingir o resultado. Contudo, este não 
é garantido e, caso não seja alcançado, não justifi ca, por si só, a responsabilização do profi ssional. É 
o caso do médico que assume o tratamento de paciente acometido por grave doença, hipótese em 
que se obriga a utilizar os melhores recursos disponíveis, sem, todavia, garantir a cura.

Já em outras obrigações, o médico assume a responsabilidade de entregar uma prestação espe-
cífi ca, dentro dos limites estabelecidos no contrato, razão pela qual, o resultado diverso, signifi ca o 
descumprimento do negócio jurídico.

Nessa seara se enquadram as cirurgias estéticas, típica obrigação de resultado, visando propor-
cionar uma melhora na aparência do paciente. Desta feita, nos procedimentos estéticos, busca-se 
necessariamente o embelezamento. Nesse sentido, a doutrina elucida os conceitos de resultado diverso 
do esperado pelo paciente, e resultado que cause lesão ao paciente:

“Segundo nos parece, com relação às cirurgias plásticas com objetivo meramente estético, cabe fazer dis-
tinção, de fundamental importância, entre a cirurgia que apenas não logrou obter o resultado pretendido 
e contratado entre o médico e seu cliente, daquela na qual a intervenção cirúrgica, além de não atingir 
esse desiderato, causou um agravamento, ou uma lesão estética na vítima. (...) Há, porém, casos em que o 
cirurgião, embora aplicando corretamente as técnicas que sempre utilizou em outros pacientes com absoluto 
sucesso, não obtém o resultado esperado. Se o insucesso parcial ou total da intervenção ocorrer em razão de 
peculiar característica inerente ao próprio paciente e se essa circunstância não for possível de ser detectada 
antes da cirurgia, estar-se-á diante de verdadeira escusa absolutória ou causa excludente de responsabili-
dade”. (Tratado de Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 646).

No caso em comento, pela análise das fotografi as anteriores e posteriores à operação (fl s. 32/38, 
241/244), nota-se que, de fato, não só o resultado almejado pela apelada não foi atingido, mas 
também o procedimento deu causa à deformidade, uma vez que a pele apresenta aspecto bastante 
enrugado e enrijecido. Observa-se que antes da cirurgia, embora a apelada apresentasse cicatriz de 
uma cesariana, a pele não apresentava deformidade. Tanto que o perito à fl . 105 sugeriu uma cirurgia 
complementar para melhorar o aspecto estético. Assim também no relatório médico de fl . 31, que 
atesta: “apresenta deformações da parede anterior do abdômen com áreas de aderência a planos musculares 
e retração de cicatriz umbilical, devido a lipoaspiração”.

Outro fato que denota a imperícia do profi ssional demandado, apresentam-se nas questões 11 e 
12 dos quesitos apresentados por ele próprio: “uma lipoaspiração com duração de 60 minutos, e com 
retirada de 1.300 ml de gordura, pode ser considerada um ato cirúrgico de pequeno porte?”(fl .84). 
Resposta do perito: “Não”.(fl .106). “é comum o paciente receber alta hospitalar no mesmo dia (Day 
Hospital) da realização dessa espécie de cirurgia?”(fl .85). Resposta do perito: “Não”.(fl .106).

No mesmo sentido, no termo de declarações prestadas ao CREMEB, (fl s. 516/518), o médico 
apelante, procurado pela apelada após o ocorrido, ao ser perguntado sobre o seroma “se essas ocor-
rências raras são devidas a reação do organismo ou a técnica empregada, respondeu que existem 
duas variáveis, a reação tecidual e a técnica empregada”. Portanto, tratando-se de responsabilidade 
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presumida, só seria possível afastá-la caso restasse comprovada a responsabilidade exclusiva da apelada, 
o que não restou comprovado nos autos.

Quanto à fi lmagem realizada pela TV Bahia no momento da cirurgia da apelada, conforme 
relatado pelo próprio apelante à fl . 440, consta que ele foi condenado pelo CREMEB por tal atitude 
(fl s.529/532), considerada por aquele Conselho como divulgação de informações da cirurgia de 
forma sensacionalista, infringindo o art. 112 do Código de Ética Médico que capitulava a matéria da 
seguinte forma: “divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional 
ou de conteúdo inverídico”, frisando que a câmera entrou na sala de cirurgia sem o consentimento 
da paciente.

Desta feita, como o procedimento cirúrgico foi realizado para a redução de gordura abdominal, 
com única fi nalidade estética, hipótese em que a natureza obrigacional do médico é de resultado, a 
jurisprudência elucida a caracterização da culpa presumida:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NU-
LIDADE DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NÃO CONFIGURADA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTA-
DO. DANO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MÉDICO NÃO AFASTADA. 
PRECEDENTES. 1. Não há falar em nulidade de acórdão exarado em sede de embargos de decla-
ração que, nos estreitos limites em que proposta a controvérsia, assevera inexistente omissão do ares-
to embargado, acerca da especifi cação da modalidade culposa imputada ao demandado, porquanto 
assentado na tese de que presumida a culpa do cirurgião plástico em decorrência do insucesso de 
cirurgia plástica meramente 1 Teoria geral das obrigações: responsabilidade civil. 10ª ed., São Paulo, 
Atlas, 2004. 2 Revista Jurídica Lex, março e abril de 2012, São Paulo: Editora Lex, p. 102. estética. 
2. A obrigação assumida pelo médico, normalmente, é obrigação de meios, posto que objeto 
do contrato estabelecido com o paciente não é a cura assegurada, mas sim o compromisso do 
profi ssional no sentido de um prestação de cuidados precisos e em consonância com a ciência 
médica na busca pela cura. 3. Apesar de abalizada doutrina em sentido contrário, este Superior 
Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é distinta, todavia, quando o médico se com-
promete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso da cirurgia 
plástica meramente estética. Nesta hipótese, segundo o entendimento nesta Corte Superior, o 
que se tem é uma obrigação de resultados e não de meios. 4. No caso das obrigações de meio, à víti-
ma incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico. 
Já nas obrigações de resultado, como a que serviu de origem à controvérsia, basta que a vítima 
demonstre, como fez, o dano (que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado) 
para que a culpa se presuma, havendo, destarte, a inversão do ônus da prova. 5. Não se priva, as-
sim, o médico da possibilidade de demonstrar, pelos meios de prova admissíveis, que o evento danoso 
tenha decorrido, por exemplo, de motivo de força maior, caso fortuito ou mesmo de culpa exclusiva 
da "vítima" (paciente). 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp 236.708/MG, Rel. 
Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 18/05/2009).

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ABDOMINOPLASTIA E 
LIPOASPIRAÇÃO. I- Abdominoplastia e lipoaspiração. Procedimentos de natureza estética. Obri-
gação de resultado. Insucesso, não se alcançando o resultado embelezador, que estabelece a obrigação 
de indenizar. Insucesso, na espécie, da lipoaspiração, constatável pelo simples exame das fotografi as 
(...). Responsabilidade do cirurgião reconhecida (...) SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPRO-
VIDOS. (TJSP, Apelação nº 0415972-48.2009.8.26.0577, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câ-
mara de Direito Privado, j. 18/09/2015).

No presente caso, o insucesso do procedimento realizado é evidente, facilmente perceptível 
pelas fotografi as acostadas ao processo, situação que caracteriza a conduta culposa do médico, por 
se tratar de obrigação de resultado, este, inclusive, muito distante de ser satisfatório. Nesse diapasão, 
conclui-se, portanto, pela existência no nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, 
gerando o seu dever de indenizar. Em suma, encontram-se presentes os pressupostos necessários 
para a responsabilização civil do apelante. Evidente, outrossim, a existência de lesão aos direitos de 
personalidade da apelada, diante da dor e angústia vivenciada pelo insucesso da intervenção a que 

se submeteu, assim como pela frustração da razoável expectativa que tinha de obter uma aparência 
estética melhor, ou seja, um resultado satisfatório, que infelizmente não ocorreu.

Destarte, caracterizado o dano moral, resta aferir o quantum indenizatório sem perder de vista 
o seu duplo caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do 
dano que ela sofreu. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para 
aquele que cometeu o ato culposo, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, 
um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer. Da análise conjunta das duas funções é que se 
extrai o valor da reparação. Ou seja, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que compense o mal 
causado a quem pede e desestimule o causador desse mal a não repetir a ação danosa, incentivando-o 
a cumprir com o seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte 
lesada. Por fi m, deve o julgador atentar para o grau de dolo ou culpa e à condição econômica dos 
envolvidos, evitando, assim, o locupletamento indevido de qualquer destes.

Como alerta SILVIO DE SALVO VENOSA, em sede do dano moral, a indenização pecuniária 
não tem apenas cunho de reparação do prejuízo, mas também caráter punitivo ou sancionatório, 
pedagógico, preventivo e repressor: a indenização (...) também atua como forma educativa ou peda-
gógica 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). Nestes termos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA 
MALSUCEDIDA (lipoaspiração, dermolipectomia de braços e próteses mamárias). – Procedimento 
cirúrgico realizado que exibiu feição exclusivamente estética, isto é, embelezadora. Obrigação, na es-
pécie, de resultado. Resultado embelezador, todavia, não alcançado na espécie dos autos. Necessidade 
de refazimento da cirurgia por outro médico. Refazimento da cirurgia que, per si, denota o insucesso 
da intervenção realizada pelo recorrido. Culpa do cirurgião que é presumida. Obrigação de indenizar 
reconhecida. Aplicação do disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. – Danos mate-
riais. Custeio do refazimento da cirurgia por outro médico. Quantia a ser apurada na fase de li-
quidação. Demais despesas (medicamentos utilizados em tratamento psicológico e diferenças salariais 
em razão do afastamento do trabalho) não demonstradas nos autos. Verbas indevidas. – Danos mo-
rais. Insucesso da cirurgia estética realizada pelo apelado que acarretou angustia na apelante. 
Desassossego anormal vivenciado que importa em lesão íntima indenizável. Reconhecimento. 
Indenização, na diretriz do art. 944, Código Civil, estabelecida em R$-20.000,00 (vinte mil 
reais). SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 
0202192-30.2011.8.26.0100; Relator (a): Des. Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara 
de Direito Privado; Foro Central Cível – 41ª Vara Cível; em: 07/02/2017; Data de Registro: 
07/02/2017).

Processo redistribuído em cumprimento à Resolução 737/2016 e à Portaria 1/2016. ERRO MÉDICO. 
Cirurgia plástica puramente estética. Extinção do feito por ilegitimidade passiva do hospital em que re-
alizado o procedimento, mantida. Médica que não era contratada do hospital, inexistindo, por isso, so-
lidariedade entre ambos. Precedentes. Mérito. Lipoaspiração e colocação de prótese de silicone nas ma-
mas. Resultado que não apenas foi diverso do esperado, como acarretou deformidade dos seios e cicatriz 
aparente no umbigo. Erro médico confi gurado. Obrigação de resultado. Culpa presumida. Médica 
apelada que não demonstrou tenha atuado com a perícia que se esperava. Indenização por danos morais, 
materiais e estéticos devida. Sucumbência recíproca. Sentença reformada. Parcial provimento do recurso.
(TJSP; Apelação 1023463-91.2013.8.26.0100; Relator (a): Des. Teixeira Leite; Órgão Julga-
dor: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível – 45ª Vara Cível; em: 
07/06/2017; Data de Registro: 14/06/2017).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CI-
RURGIA PLÁSTICA. Implante de próteses de silicone nas nádegas. Intervenção meramente estética. 
Obrigação resultado. Fotos carreadas aos autos que não deixam dúvidas acerca do resultado negativo 
e insatisfatório da cirurgia plástica realizada. Presença dos requisitos necessários para a responsabiliza-
ção do apelante. DANO MORAL. Ocorrência. Evidente a lesão aos direitos de personalidade da 
apelada, diante da dor e angústia vivenciadas pelo insucesso da intervenção a que se submeteu, 
assim como pela frustração da razoável expectativa que tinha de obter uma melhora da sua 
aparência estética. Quantum indenizatório. Manutenção. INDENIZAÇÃO PARA A REALIZA-
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CAÇÃO DE NOVA CIRURGIA. Possibilidade. Ausência de impugnação específi ca e forma de su-
perar, ainda que em parte, as expectativas da apelada. RECURSO IMPROVIDO.(TJSP; Apelação 
0002761-98.2014.8.26.0297; Relator (a): Des. Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de Jales – 1ª Vara; em: 29/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017).

Assim, considerando as fi nalidades pedagógica, reparatória, ressarcitória e inibitória da conde-
nação, principalmente pela não ocorrência de um dano irreversível à apelada, já que, pelos elementos 
constantes dos autos, é possível a realização de uma cirurgia de correção que atenuará ou sanará as 
falhas, a ser custeada pelo apelante, consoante condenação em primeiro grau ora mantida, entendo 
razoável e compatível a redução do valor da condenação em danos morais para R$50.000,00.

Pelas razões expostas, VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 
APELO, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, mantendo-se o comando 
sentencial por seus demais termos e fundamentos.

TJBA – Apelação nº 0000021-17.2001.8.05.0263, Primeira Câmara Cível, Relator (a): 
Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, julgado em 22/08/2016

APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. 1. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
MORTE POR ELETROPLESSÃO (CHOQUE ELÉTRICO). 2. PRELIMI-
NARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGI-
TIMIDADE PASSIVA, SUSCITADAS PELA ACIONADA, REJEITADAS. 
3. AUTORAS QUE SÃO VIÚVA E FILHA DO FALECIDO, RESPECTI-
VAMENTE. PLEITO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MORAIS 
CAUSADOS. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIO-
NÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. 5. PERÍCIA DO JUÍZO QUE APON-
TOU A CONCORRÊNCIA DE CULPA DA EMPRESA FORNECEDORA 
DE ENERGIA ELÉTRICA E DA VÍTIMA. 6. SENTENÇA RECORRIDA 
QUE CONSIDEROU O VALOR PEDIDO ADEQUADO (R$ 72.480,00), 
REDUZINDO-O, PORÉM, À METADE, POR CONTA DA CO-RESPON-
SABILIDADE DO FALECIDO NO SINISTRO. 7. NECESSIDADE DE 
AQUILATAR, NO CASO CONCRETO, O GRAU DE CULPA DA VÍTIMA, 
PARA QUE SE POSSA FIXAR O CORRETO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
8. INTELIGÊNCIA DO ART.945, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 9. AFE-
RIÇÃO DE MAIOR RESPONSABILIDADE DA COELBA, DIANTE DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS EM QUE OCORREU O ACIDENTE. 
10. MAJORAÇÃO DO IMPORTE DA INDENIZAÇÃO DEVIDA ÀS DE-
MANDANTES PARA R$57.984,00, CORRESPONDENDO A 80% DO 
VALOR PEDIDO NA EXORDIAL. 11. TRATANDO-SE DE REPARAÇÃO 
POR DANOS MORAIS, SE APLICAM AS SÚMULAS 326 E 362, DO STJ. 
12. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS EM 0,5% AO MÊS 
NO PERÍODO ENTRE A DATA DO SINISTRO E A ENTRADA EM VI-
GOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. A PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO 
DIGESTO CIVIL, OS REFERIDOS JUROS DEVEM SER APLICADOS 
DE ACORDO COM O ART.406 DESTE DIPLOMA LEGAL. 13. HONO-
RÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PELA RÉ, FIXADOS EM 20% DO VALOR 
DA CONDENAÇÃO. 14. SENTENÇA REFORMADA. 15. RECURSO DA 
DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO. 16. RECURSO DAS AU-
TORAS PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0000021-17.2001.8.05.0263, 
da comarca de UBAÍRA, fi gurando como apelantes e apelados, simultaneamente, COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, VALDELICE SILVA SANTANA 
SANTOS E IVINA SANTANA SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA, SUSCITADAS PELA EMPRESA APELANTE, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DAS AUTORAS E PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA CONCES-
SIONÁRIA RÉ, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Adoto o relatório constante da sentença prolatada às fl s. 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:

“13 – Posto isto, nos termos do art.37, § 6º, da Constituição Federal e art. 159, do Código Civil de 1916 
(correspondente ao art.186 do Código Civil de 2002), julgo procedente em parte o pedido inicial, resolven-
do-se a causa (art.269, I, do CPC), para condenar a COELBA a quantia de R$36.390,00, a ser dividido 
entre as duas autoras, a título de indenização pela morte de Antônio Bispo dos Santos, devendo incidir 
correção monetária (INPC) desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento 
danoso ( Súmula 54/STJ).
14 – Pelo atraso no pagamento da indenização no prazo de quinze após (sic) a intimação do advogado (REsp 
940274), fi xo multa de 10% (dez por cento) do montante ( art.475-J, CPC).
15 – Condeno a ré a pagar as custas e despesas processuais. Calcule-se e intime-se para quitação no prazo 
de 30 dias, sob pena de envio de certidão de dívida ativa ao TJBA, para providências de cobrança. Fixo os 
honorários advocatícios de sucumbência em R$3.000,00, considerando o trabalho realizado, nos termos 
do art.20 do CPC.
16 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se, sem prejuízo do pedido de execução/cumprimento de sentença 
( art. 475 – J, CPC).”

Posteriormente, a empresa ré interpôs Embargos de Declaração (fl s.348/351), que terminaram 
sendo acolhidos em parte pela decisão de fl s.376, que alterou a sentença guerreada na forma abaixo 
transcrita:

“ 6 – Posto isso, JULGO PROCEDENTES em parte os embargos para sanar a contradição (art.535 do 
CPC) e alterar o item 15 da sentença recorrida, que passa a integrar a sentença com a seguinte redação:
“15 – Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes a ratearem as custas e despesas processuais, 
observando-se a gratuidade concedida à parte autora (fl s.21), e a arcarem com os honorários advocatícios de 
seus respectivos patronos. Calculem-se as custas e despesas e intime-se o Réu para quitação, no prazo de 30 
dias, sob pena de envio de certidão da dívida ao TJBA, para providências de cobrança.”

Irresignadas com o decisum, ambas as partes apresentaram recurso de apelação, tendo a ré – 
COELBA, às fl s. 378/398, suscitado, preliminarmente, as seguintes matérias: a) incompetência 
absoluta da Justiça Estadual para apreciar a presente demanda, ante a ocorrência de acidente de 
trabalho; b) ilegitimidade passiva da empresa acionada.

No mérito, arguiu que: a) ao caso concreto deveria ser aplicada a responsabilidade subjetiva, 
calcada no dolo ou culpa, e não a de caráter objetivo; b) a ausência de comprovação de vinculação 
entre a ação da acionada e o relato exordial; c) a culpa exclusiva da vítima; d) embora o julgador a quo 
tenha se embasado no Código Civil de 1916, que prevê juros de mora de 0,5% ao mês, condenou 
a acionada ao adimplemento de juros de mora no teor de 1% ao mês, nos termos do Código Civil 
de 2002; e) a condenação pelos danos morais deveria incidir a partir do arbitramento do valor e não 
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desde o ajuizamento da demanda; f ) a indenização fi xada a título de indenização pelos danos morais 
não observou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

A parte Autora, por sua vez, em razões de fl s.412/420, postulou a majoração da indenização 
arbitrada a título de danos morais, bem como a condenação da ré ao pagamento dos honorários 
sucumbenciais, no importe de 20%, com base na Súmula n.326, do STJ .

Pugnaram ambos, ao fi nal, pelo provimento de seus recursos, com a reforma da sentença nos 
pontos destacados.

Os apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões, fl s. 428/439 e 441/453, 
refutando as alegações constantes das apelações contrárias. Requereram, por fi m, o não provimento 
dos recursos adversos.

O parecer da Procuradoria de Justiça foi lançado nos autos às fl s.458/476, valendo a transcrição 
da conclusão do aludido opinativo:

“Face ao exposto, o parecer é no sentido de ser conhecida e parcialmente provida a Apelação interposta pela 
COELBA, apenas para estabelecer a diferenciação do percentual de juros de mora, que devem ser de 0,5% 
ao mês no período compreendido entre o evento danoso e o início da vigência do atual CC, passando a 
incidir a taxa SELIC a partir de então. Com relação ao recurso de Ivina Santana Santos e Valdelice Silva 
Santana Santos, o parecer é pelo conhecimento e parcial provimento, a fi m de que a indenização seja fi xada 
em 80% do valor requerido na inicial, incidindo honorários em 20% do valor da condenação, mantendo-se 
o decisum recorrido nos seus demais termos.”

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
O caso em apreço diz respeito a pleito indenizatório formulado pela viúva e fi lha do Sr. Antonio 

Bispo dos Santos, que faleceu em virtude de descarga elétrica acarretada por fi ação de alta-tensão da 
empresa ré, na data de 05/01/2000.

O falecido, na ocasião do evento capital, estava trabalhando para terceiros, enrolando arame 
recozido para utilização nas armaduras de aço de construção. Ocorre que uma das partes do referido 
arame se soltou e encostou em fi os de alta-tensão, conduzindo, assim, uma descarga elétrica que 
atingiu o de cujus, acarretando a seu eletroplessão (choque elétrico) e imediata morte.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas no recurso da COELBA.
Pois bem, a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para enfrentar o caso 

sob apreciação não merece prosperar. É que embora o autor estivesse laborando no momento do 
sinistro, tal fato não desconfi gura a competência desta Justiça para o processamento e julgamento 
da presente ação.

Em outras palavras, embora a demanda indenizatória se embase em acidente ocorrido no 
desempenho de atividade laboral, tal fato, por si só, não tem o poder de conferir competência à 
Justiça do Trabalho para o deslinde da lide. É que a ação em questão não foi direcionada contra o 
empregador do falecido, estando, portanto, fundamentada no direito comum. Mais especifi camente 
a ação tem no polo passivo a COELBA, com a qual o de cujus nunca possuiu vínculo empregatício.

Em situações como esta, a competência para processamento e ajuizamento da ação é da Justiça 
Comum. Perfi lhando este entendimento, o Prof. Fredie Didier Jr. sintetiza:

“Ações indenizatórias contra o causador do acidente – Trabalhistas: contra o empregador, na Justiça do 
Trabalho. Ações indenizatórias contra o causador do acidente – Não trabalhistas : contra o causador do 
acidente, na Justiça comum.” ( Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 
geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. – 17. ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p.251).

A jurisprudência também se posiciona sobre o assunto:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE POR ELE-
TROCHOQUE ocorrida durante a atividade laboral. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A CON-
CESSIONÁRIA DE ENERGIA, fundada na má prestação do serviço público delegado. A competência é 
determinada pela causa de pedir. Irrelevante que o sinistro tenha ocorrido no canteiro de trabalho, 
quando a parte invoca, como razão de sua pretensão, a suposta culpa da concessionária, pres-
tadora do serviço de distribuição de energia elétrica. Clara pretensão exclusiva no âmbito da 
responsabilidade civil em face da prestação de serviço delegado pelo poder público. Hipótese que 
não se enquadra na subclasse ‘acidente de trabalho’. Matéria afeta à responsabilidade civil. 
Competência da 5ª Câmara Cível para o julgamento do litígio (grifo nosso). CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS, Tribunal Pleno, CC 70034478933 RS, Rel. José Aquino 
Flores de Camargo, julgamento:22/03/2010, publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2010)

Deste modo, pelas razões acima explicitadas, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta 
da Justiça Estadual.

A preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária ré também não pode ser albergada. É 
que o sinistro fatal foi acarretado pelo eletroplessão do falecido através de fi ação de alta-tensão, de 
responsabilidade da acionada. Por conseguinte, inegável a legitimidade da mesma para fi gurar no 
polo passivo da demanda ressarcitória proposta pelas acionantes, não estando a empresa acionada 
indene à apuração da sua responsabilidade civil acerca dos fatos que lastrearam o presente litígio.

Diante deste panorama, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré deve ser rechaçada.
Bem assentados estes aspectos, importa adentrar no mérito da causa.
Primeiramente, vale assinalar que a empresa concessionária de energia elétrica submete-se ao 

regime de responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo 
e no o art.37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que assim 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, fi cou 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 Esta-
do e a da responsabilidade subjetiva do funcionário.” (Direito administrativo/ Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro. – 19. ed. – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2006)

Por outro lado, a culpa da vítima pode servir como atenuante na responsabilização objetiva da 
concessionária de serviço público 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 Profª. Maria Sílvia Zanella di Pietro, pontifi ca:

“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 res-
ponsabilidade, 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)

Neste ponto, importa ilustrar os fundamentos acima lançados com a posição da nossa juris-
prudência sobre o assunto:
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“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR DES-
CARGA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 
330, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. DANOS 
MATERIAIS E DANOS MORAIS. CULPA IN VIGILANDO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATU-
BA, PORÉM, CONCORRENTE À DA VÍTIMA QUE VEIO A FALECER POR ELETROPLESSÃO. 
LESÃO MORAL IN RE IPSA E DANOS PATRIMONIAIS SUPORTADOS POR ESPOSA E FI-
LHO DA VÍTIMA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR EM FACE DA 
CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO. ENCARGOS 
DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PROPORCIONALMENTE PELAS 
PARTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”(TJ-SP – APL: 00176698720118260032 SP 
0017669-87.2011.8.26.0032, Relator: Amorim Cantuária, Data de Julgamento: 16/04/2013, 3ª Câma-
ra de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2013)
“INDENIZAÇÃO. Eletroplessão. Morte de menor que encostou em fi os de alta tensão, próximos à laje 
do terceiro pavimento do imóvel onde se localizava a ofi cina em que trabalhava. Proprietário que pediu 
a remoção do poste, que estava bem próximo da edifi cação, sem ser atendido. Laudo pericial que atestou o 
posicionamento irregular dos postes. Culpa concorrente da vítima, da concessionária e, ainda, do dono da 
edifi cação, que estava sendo erguida clandestinamente, sem alvará ou responsável técnico. Danos morais e 
materiais presentes. Ação parcialmente procedente. Recurso do autor provido, prejudicado o da ré.”(TJ-SP 
– APL: 411879320038260224 SP 0041187-93.2003.8.26.0224, Relator: Urbano Ruiz, Data de Julga-
mento: 02/05/2011, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2011)

No caso concreto, visualiza-se exatamente essa confl uência de culpas entre a COELBA e o de 
cujus, na materialização do sinistro.

Com efeito, o laudo do perito do juízo (fl s.207/230), é categórico ao fi xar a participação mútua 
das partes envolvidas no acidente, conforme se depreende dos excertos cruciais do trabalho técnico 
realizado pelo especialista :

“ (...) 4. Que as alturas medidas do solo até a rede de alta tensão no espaço entre o ponto 02 e o ponto 03 local 
onde ocorreu o acidente fatal foram: 6,60 m (seis metros e sessenta centímetros) e 6,71 (seis metros e setenta 
e um centímetros).respectivamente.
5.A norma que fi xa as condições básicas, para projetos de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elé-
trica 13,8 Kv e a NBR 5433 ora anexada a este laudo, anexo 05, estatui na página n.04, item 5 e página 
05 Tabela 03 – distância entre os condutores e o solo, estatui que em passagem de rodovias, a distância 
mínima do solo aos cabos, deverá ser de 7 m ( sete metros) nas piores condições de trabalho.
(…)
9. O local escolhido pela vítima trata-se de área de servidão da COELBA, área esta que apresenta grau de 
risco alto para a execução de determinados trabalhos em que haja manipulação de materiais metálicos, tais 
como: fi os de cobre, fi os de alumínio, fi os de aço, madeira verde e tantos outros, que apresentem condutibili-
dade capaz de provocar descarga elétrica, quando em contato com a fonte de energia elétrica.
10. Conclui-se que a vítima estava posicionada, sob a rede de alta tensão 13. Kv com um afastamento lateral 
de aproximadamente 3 m ( três metros), trançando dois fi os de arame recozido, nº 18, com 8 m ( oito metros) 
aproximadamente de comprimento, com uma das extremidades fi xada no quarto esteio de sustentação da 
cobertura lateral da padaria existente no local, e a outra extremidade segurada pela mão direita da vítima, 
que, tencionou o arame, dando o movimento rotativo no sentido horário, imprimindo velocidade, o que 
provocou a fadiga e saturamento da liga metálica do arame, provocando rompimento na extremidade fi xa-
da no esteio, sendo o mesmo, impulsionado involuntariamente para rede elétrica, em função do movimento 
a que estava submetido, causando desta forma, contato de ligação da vítima com a rede de ligação de alta 
tensão 13.8 Kv, provocando descarga elétrica de alta potência. (…)
11. Nota-se que, houve participação mútua das partes na causa do acidente, tanto da vítima, que 
encontrava-se em local não adequado para a realização da tarefa, quanto da rede que se encon-
trava fora dos padrões estabelecidos, nos pontos 2 e 3 local do acidente, conforme constatado pela 
perícia, diante das normas que regulamentam o assunto (grifo nosso).
Conclui-se que o acidente ocorrido tem características típicas de acidente por imperícia.

Dentro deste contexto, restou cristalizado que o acidente ocorreu com a concorrência de 
culpas da vítima, por realizar a aludida tarefa sem o equipamento de segurança necessário e em 

área de risco, e da concessionária do serviço, que manteve instalada a sua rede de alta-tensão 
em distância vertical do solo abaixo da prescrita pelas normas técnicas.

Diante deste panorama, fi cou clara a existência de responsabilidade da empresa apelante pelo 
acidente que ceifou a vida do familiar das autoras.

Bem assentados os alicerces lógicos acima explanados, importa analisar o valor fi xado a título 
de indenização pelos danos acarretados com a morte da vítima.

Observa-se, nestes aspectos, que as demandantes, em sua exordial, pleitearam apenas “uma 
indenização compensatória equivalente a R$72.480,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais), 
calculada sobre a expectativa de vida do falecido, considerando-se o salário-mínimo atual, mais juros 
legais, custas e honorários.”

Posteriormente (fl s.412/420 e 428/439), as acionantes esclareceram que o pedido indeni-
zatório se referia aos danos morais acarretados.

Pois bem, o dano moral signifi ca 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 as requerentes, mulher e fi lha do indivíduo que morreu eletrocutado no referido acidente, 
experimentaram abalos de grande porte em suas respectivas searas morais, fazendo jus, portanto, à 
correlata reparação.

Em casos semelhantes, envolvendo óbito de familiar, a jurisprudência do STJ tem estipulado 
um valor médio de 300 a 500 salários-mínimos a título de indenização pelos danos morais sofridos. 
A este respeito, importa colacionar jurisprudência do referido Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. MORTE DA VÍTIMA 
POR DESCARGA ELÉTRICA. DEMANDAS INDENIZATÓRIAS MOVIDAS PELA MÃE E PELA 
COMPANHEIRA DA VÍTIMA DIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA EXCLUSIVA 
OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR 
RAZOÁVEL PARA AS DUAS VITIMAS POR RICOCHETE. 1. Vítima falecida por descarga elétrica 
ao entrar na casa de máquinas de um condomínio onde realizaria reforma do teto solicitada pela síndica. 
2. Demandas indenizatórias autônomas movidas pela mãe e pela companheira da vítima direta reunidas 
na origem em face da conexão. 3. A avaliação da sufi ciência dos elementos probatórios que justifi caram o 
julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de outras provas demandaria revisão do conjunto 
fático-probatório, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07⁄STJ. Ausência também de 
indicação das provas pretendidas com aptidão para alterar o resultado do julgamento. Não reconhecimento 
de cerceamento de defesa. 4. Reconhecida na origem a culpa concorrente da vítima para o evento danoso 
(art. 945 do CC). 5. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima exigiria revaloração do conjunto fáti-
co-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07⁄STJ. 6. A fi xação 
do quantum indenizatório pelo Tribunal de origem, com a redução decorrente da culpa con-
corrente da vítma, levou em consideração aspectos particulares do caso concreto, tendo sido ar-
bitrada indenização dentro do espectro estabelecido pela jurisprudência desta Corte Superior 
(300 a 500 salários mínimos) para hipóteses de prejuízo de afeição decorrente de dano morte 
(grifo nosso). 7. Não se apresentando exagerado o valor da indenização, não se justifi ca a intervenção desta 
Corte Superior, nos termos da Súmula 07⁄STJ. 8. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVI-
MENTO. (REsp 1.341.355⁄SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 
TURMA, DJe 28⁄10⁄2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MORTE POR ELETROCUSSÃO. DANO MO-
RAL. INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO VALOR. 1. Não viola o art. 557, do CPC a decisão singular de 
relator fundada em jurisprudência dominante, pois facultada à parte a interposição de agravo regimental, 
por meio do qual, neste caso, se submeterá a questão ao colegiado competente. Precedentes. 2. Admite a ju-
risprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexami-
nar o valor fi xado a título de indenização por danos morais, quando ínfi mo ou exagerado. Valor 
estabelecido que não excede o fi xado, em regra, pelos mais recentes precedentes desta Corte, do 
equivalente a 500 salários-mínimos por familiar vitimado, em moeda corrente (grifo nosso). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ – AgRg no REsp: 1373182 MG 2013/0065913-
0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2014, T4 – QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014)
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Assim, pela análise da certidão de casamento do falecido ( fl s.11), constata-se que à época de seu 
passamento o mesmo possuía 24 anos de vida, recebendo como remuneração um salário-mínimo, 
consoante apontado em cópia de sua carteira de trabalho (fl s.13).

Em relação ao salário-mínimo, visualiza-se que no ano de 2000, quando ocorreu o óbito, o 
mesmo era de R$151,00 (cento e cinquenta e um reais), com base na Lei nº 9.971/2000. Multipli-
cando-se o montante do referido salário por quinhentos (de acordo com a jurisprudência do STJ) 
chega-se a quantia de R$75.500,00.

Desta forma, levando-se em conta que se tratam de duas autoras pleiteando a indenização de 
R$ 72.480,00, não se observa exagero no valor requerido na exordial.

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:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fi xada 
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. “

Nesta esteira, a sentença hostilizada considerou o valor pedido na inicial adequado, reduzindo-o, 
porém, diante da existência de culpa concorrente do de cujus, para a metade, ou seja, R$ 36.390.00 
( trinta e seis mil, trezentos e noventa reais).

Apresentados os recursos simultâneos, a Procuradoria de Justiça opinou, em seu parecer 
de fl s.458/476 pela majoração do valor da condenação de 50% para 80% do valor rogado na 
inaugural, argumentando que a culpa da concessionária é consideravelmente maior que a do 
de cujus, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.

É consabido que a mera existência de culpa concorrente não implica na redução do valor inde-
nizatório 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, fi xando o importe ressarcitório de acordo com as nuances específi cas da situação em análise.

Ora, da análise dos fólios vislumbrou-se que o falecido era pessoa de baixa renda e pouca 
escolaridade, exercendo a atividade de servente num vilarejo pobre do interior do estado. Nessa 
atividade intentava, muito provavelmente, prover a subsistência de sua família. Em tal contexto, 
não se poderia esperar do mesmo que soubesse que a área em que trabalhava se situava ao derredor 
de servidão da Coelba e que as ligas de metal com as quais laborava tratavam-se de materiais de alta 
condutibilidade elétrica.

Além disto, em localidades remotas desta unidade federativa, como a que foi palco do acidente 
fatal, a oferta de emprego é escassa e na maior parte das vezes o trabalhador não possui voz ativa e 
esclarecimento para exigir os equipamentos de segurança indispensáveis ao desempenho de seu labor.

Em contraposição a isto, a empresa concessionária dos serviços de fornecimento de energia 
elétrica mantinha no local fi ação de alta-tensão em distância vertical do solo menor do que a mínima 
permitida pelas normas técnicas da ABNT e dos seus próprios quadros internos.

Tal conduta revelou patente negligência da fornecedora, vez que os fi os de alta tensão ali posi-
cionados tinham aptidão para causar acidentes como o narrado nestes autos.

A concessionária em questão sempre possuiu, de fato, todos os meios materiais e técnicos para 
manter sua rede de condução elétrica de modo seguro e consoante os ditames técnicos determinados 
pelos órgãos próprios.

Neste panorama, por óbvio que a culpa da vítima foi mais tênue do que a culpa da 
COELBA, vez que esta última detinha, no caso concreto, muito mais condições de adotar 
posturas preventivas do que o servente atingido pelo choque elétrico.

Destarte, importa majorar o valor da indenização pelos danos gerados para 80% do valor 
requerido na exordial, ou seja, R$ 57.984,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro 
reais), em consonância, inclusive, com o quanto opinou o Ministério Público.

Tal conclusão se estriba não só nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, mas 
também no teor do art.945, do Código Civil, que só se perfectibilizam com a observância do Prin-
cípio da Igualdade Material.

No tocante ao percentual de juros de mora que deve incidir sobre o valor da condenação, ine-
gável que deve ser de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, no período entre a data da ocorrência do acidente 
(05/01/2000) e a entrada em vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003). É que neste período 
estava em vigor o Digesto Civil de 1916, que em seu art.1.062 determina o referido percentual para 
juros moratórios. A partir do início da vigência da Nova Lei Substantiva Civil, forçosa é a aplicação 
do art.406, do Codex de 2002, que determina: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, 
ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fi xados segundo a taxa 
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”

Acerca do quanto exposto, impende colacionar jurisprudência correlata:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. TAXA DE 
6% AO ANO. PERÍODO ANTERIOR AO CC/02. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ART. 
406 DO CC ATUAL. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto pela União contra de-
cisão que discutiu a taxa de juros a ser observada na vigência do CC de 2002. 2. A jurisprudência do STJ 
é fi rme quanto a serem os juros de mora devidos à taxa de 0,5% ao mês, até a vigência do CC de 2002, a 
partir de quando deve ser considerada a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos de-
vidos à Fazenda Nacional . 3. Nesse sentido: 4. “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou 
o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fi xados segundo a taxa que 
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406 do CC). 5. 
A taxa à qual se refere o art. 406 do CC é a SELIC, tendo em vista o disposto nos arts. 13 da Lei 9.065/95, 
84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02. (REsp 
710.385/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 14/12/2006). 4. 
Agravo regimental não-provido. (STJ – AgRg no REsp: 972590 PR 2007/0177447-8, Relator: Ministro 
JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 20/05/2008, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 
<!-- DTPB: 20080623/br DJe 23/06/2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR EXE-
QUENDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PAR-
TIR DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ART. 406, CC/2002. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE 
DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os juros de mora representam obrigação 
de trato sucessivo e, portanto, devem obedecer à lei vigente à época de seu vencimento. 1.1. A partir da 
vigência do novo Código Civil, o cálculo do valor exeqüendo deve observar a taxa legal prevista no art. 
406 do CC/2002 que, conforme entendimento do STJ, é a taxa SELIC, por ser ela a que incide como juros 
moratórios nos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 
61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 2. Adota-se a orientação jurisprudencial do STJ em sede 
de recursos repetitivos: "(...) Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios 
a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 
13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 
10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).(...) (REsp 1112746/DF, Rel. Ministro 
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/08/2009). 3. A aplicação de novo índice para correção monetária 
e juros de mora não viola a coisa julgada, porquanto o título executivo fora exarado antes do CC/2002 e 
porque a determinação referente à correção monetária e aos juros de mora apenas obedece aos parâmetros 
legais da época da prolação. 4. Agravo de instrumento provido para que seja utilizada, para cálculo de atu-
alização da dívida, correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês a contar da citação até janeiro 
de 2003 e, a partir daí, aplicar-se a taxa SELIC, como único índice, para a correção monetária e juros mo-
ratórios. 5. Agravo provido.(TJ-DF – AGI: 20140020178530 DF 0017982-70.2014.8.07.0000, Relator: 
JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 01/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 
DJE : 09/10/2014 . Pág.: 129)
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Por outro lado, a Súmula n.362, do STJ, prescreve que “a correção monetária do valor da inde-
nização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Desta forma, necessário se faz o reparo da sentença apelada para fi xar o marco inicial da 
correção monetária na data da fi xação do montante da indenização pelo abalo moral.

Enfi m, o requerimento encartado na apelação das autoras, para que o réu seja condenado a 
pagar os honorários de sucumbência, com base na Súmula n.326, do STJ, deve ser acolhido.

É que a apontada Súmula é categórica ao afi rmar que : “Na ação de indenização por dano moral, 
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Deste modo, diante da complexidade da causa e do trabalho dispendido pelos patronos dos 
demandantes, importa fi xar os honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação, 
que deverão ser pagos pela empresa acionada.

Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares aventadas, e, no mérito, dá-se provimento ao 
recurso interposto por Valdelice Silva Santana Santos e Ivina Santana Santos, para fi xar, a título 
de indenização por danos morais, a quantia R$ 57.984,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta 
e quatro reais), a ser dividida entre as duas apelantes, condenando-se a COELBA a arcar com os 
honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 
De outra sorte, dá-se parcial provimento ao recurso interposto pela Coelba, tão somente para 
estabelecer que os juros de mora devem ser contabilizados em 0,5% ao mês entre a data do sinistro 
(05/01/2000) até o advento do Código Civil de 2002 (11/01/2003),e que a partir desta data devem 
ser calculados conforme preconiza o art. 406 do Novo Codex; mantendo-se inalterada a sentença 
em seus demais termos.

TJBA – Apelação nº 0081283-81.2010.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator (a): 
Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, julgado em 07/05/2018

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 
USO DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA. PROCEDÊNCIA. DENUNCIA-
ÇÃO À LIDE INADMITIDA. FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA 
EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). APELAÇÃO. PRESENÇA 
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
NULIDADE DO PROCESSO OU DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DE 
TERCEIRO À LIDE. PRETENSÃO DESACOLHIDA JUSTIFICADAMEN-
TE. ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. 
ART. 125, § 1º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁ-
VEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM CONFIGURADA. AUSÊN-
CIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PUBLICAÇÃO DE FOTO-
GRAFIA. SÚMULA 403/STJ. VALOR INESTIMÁVEL. CONDENAÇÃO 
EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE R$ 15.000,00 (QUIN-
ZE MIL REAIS), VALOR SUPORTÁVEL POR OFENSOR, SUFICIENTE 
PARA MINORAR O SOFRIMENTO DA OFENDIDA SEM PROPORCIO-
NAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 
EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0081283-

81.2010.8.05.0001, da comarca de SALVADOR, sendo apelante DEVIDES E VIANA LTDA. 
(PARANÁ REFRIGERAÇÃO) e apelada ROSINEIDE SOUZA MARQUES.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas 
e, no mérito, dar provimento, em parte, ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória a título de dano moral movida por ROSINEIDE SOUZA MAR-
QUES em face de DEVIDES E VIANA LTDA. (PARANÁ REFRIGERAÇÃO) visando condenação 
da parte demandada ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por utiliza-
ção indevida, sem sua autorização, da sua imagem em revista denominada “GOWHERE BAHIA”.

A parte demandada oferece contestação refutando as alegações da postulante, manifestando a 
pretensão de denunciação à lide da empresa GranDesign Gráfi ca e Editora Ltda., sob fundamento 
de tê-la contratado para realização de propaganda da sua marca, sendo a responsável pela elaboração 
da peça publicitária em tela, idealização da mensagem visual e escrita e seleção dos fi gurantes. Aduz, 
ainda, sobre a existência de contrato verbal de cessão de uso de imagem entre a demandante e referida 
empresa denunciada, ensejando reconhecimento da regularidade da contratação verbal, porquanto 
a parte autora autorizou a utilização da sua imagem na peça publicitária em tela e recebeu R$ 50,00 
(cinquenta reais) a título de cachê. Ademais a foto veiculada na propaganda publicada na revista 
“GOWHERE BAHIA” não possui diretriz ofensiva à imagem da parte autora, sem alusão nominal, 
pessoal ou racial consoante alegado pela demandante. A mensagem constante na propaganda não 
possui cunho religioso e o adereço utilizado “cachecol vermelho” também não possui cunho ofensivo 
a imagem e reputação da demandante. FLS. 32/56.

Termo de audiência de tentativa não exitosa de conciliação. Fl. 116.
Réplica às fl s. 99/101.
Sobreveio a sentença de fl s. 138/143 desacolhendo a pretensão de denunciação da empresa 

GranDesign Gráfi ca e Editora Ltda. para integrar a lide, ressalvado o direito de regresso da deman-
dada em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC, declarando extinto o processo com 
resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando a demandada ao pagamento 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à postulante, a título de indenização por dano moral, 
acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir da prolação da sentença, conforme 
Súmula 362/STJ, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do 
art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, custas processuais e 
honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante 
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após não exitosa oposição de embargos declaratórios, fl s.149/151 e 157/158, DEVIDES E 
VIANA LTDA. (PARANÁ REFRIGERAÇÃO) interpõe recurso de apelação preparado fl s. 162/169, 
visando reforma da sentença a julgar improcedente a ação. Alega, em síntese, existência de equívoco 
na denegação de sua pretensão de denunciação à lide da empresa GranDesign Gráfi ca e Editora Ltda. 
para integrar a lide, com base no art. 1009, do CPC/2015, matéria só apreciada na sentença guerreada, 
impossibilitando a interposição, oportuna, de recurso de agravo de instrumento, à luz do antigo Código 
de Processo Civil, inobservando o quanto disposto no artigo 1.046 do novo Código de Processo Civil, 
ensejando anulação do processo com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação e acolhimento 
de tal pretensão, rejeitada com base nos “princípios da economia e da presteza na entrega da prestação 
jurisdicional”, ao fundamento de que o acolhimento representaria delongas na ação principal, acarre-
tando prejuízos à parte autora. Ressalta a inocorrência de sua participação no suposto evento danoso, 
por não ter sido responsável intelectual e/ou material pela propaganda de sua marca e divulgação não 
consentida da imagem da demandante em revista denominada “GO WHERE BAHIA”. Atribui tal 
responsabilidade à empresa contratada “GrandDesign Gráfi ca e Editora Ltda.” por ter elaborado a 
campanha publicitária em tela, ensejando seu chamamento à lide, consoante documentos exibidos. 
Afi rma, ainda, a improcedência da ação acrescentando que a propaganda veiculada na referida revista 
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não possui diretriz ofensiva à imagem da apelada, sem alusão nominal, pessoal ou racial consoante ale-
gado pela demandante; a mensagem constante na propaganda não possui cunho religioso e o adereço 
utilizado “cachecol vermelho” também não possui cunho ofensivo a imagem e reputação da demandante. 
A circunstância de exercer sua atividade empresarial na comercialização de aparelhos de ar-condicionado 
motivou a utilização do referido acessório tão somente com objetivo de transmitir ao público a mensagem 
de que “só sofre calor na cidade do Salvador quem quer”, inexistindo justifi cativa para sua condenação ao 
pagamento da verba indenizatória fi xada, inclusive, em valor exorbitante, R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), exorbitando em muito o que tem sido fi xado por Tribunais em situações semelhantes, sem 
observância dos princípios da moderação e equidade a evitar enriquecimento da parte supostamente 
ofendida, ultrapassando os limites do razoável, ensejando improcedência da ação com condenação da 
parte autora por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e III e 81 do Código de Pro-
cesso Civil ou redução da condenação em verba indenizatória. Ressalta a existência de contrato verbal 
de cessão de uso de imagem entre a demandante e referida empresa denunciada “GrandDesign Gráfi ca 
e Editora Ltda.”, ensejando reconhecimento da regularidade da contratação verbal; a autorização, por 
recorrida, da utilização da sua imagem na peça publicitária em tela, tendo participado da campanha 
publicitária de livre e espontânea vontade, sendo conduzida voluntariamente ao estúdio por fotógrafo 
profi ssional e preparada com maquiagem e vestimenta, consoante se infere das fotos exibidas, inclusive 
com largo sorriso estampado no rosto; na remota hipótese de confi rmação da sentença pugna por 
redução do valor fi xado excessivamente a título de indenização por dano moral.

ROSINEIDE SOUZA MARQUES responde pugnando por improvimento do recurso. Fls. 
182/188.

Recurso distribuído para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
As preliminares suscitadas, ora rejeitadas, não merecem acolhimento.
A circunstância da apreciação e resolução ainda na sentença, da pretensão da parte demandada 

de denunciação de terceiro à lide com base no Código de Processo Civil de 1973, sem demonstração 
de prejuízo não é sufi ciente para reconhecimento de nulidade do processo ou de sentença. Impossível 
ignorar que, a despeito de não ter sido realizado nos precisos termos da norma processual regente, 
tenha atingido seu objetivo sem resultar em qualquer prejuízo para a parte litigante. Em se tratando 
de norma processual existe imediata incidência no caso dos autos da legislação vigente, na forma do 
art. 1.046 do Código de Processo Civil, restando irrelevante mera referência ao art. 70 do CPC/1973.

Do mesmo modo resta não acolhível a pretensão de denunciação da empresa GranDesign Grá-
fi ca e Editora Ltda. para integrar a lide, em razão da inexistência de vínculo contratual formalizado 
com a denunciante, ora apelante. Em que pese a alegação da apelante de ter contratado a referida 
empresa para elaboração de campanha publicitária de sua marca não exibiu o respectivo instrumento 
contratual de prestação de serviços, constando as respectivas obrigações de cada parte (denunciante e 
denunciada). Nos documentos exibidos com a defesa constam apenas dois pedidos de produção PP 
000100 e PP 000101, emitidos por referida empresa GranDesign, constando “produção fotográfi ca 
para campanha da Paraná Refrigeração”, fl s. 62/63; nota fi scal de “prestação de serviços gráfi cos 
referente ao mês de agosto de 2010”, entre demandada e referida empresa GranDesign Gráfi ca e 
Editora Ltda. emitida por Prefeitura Municipal de Salvador, fl . 64; notas fi scais emitidas por MP3 
Produções e Montagens – Pedro Gustavo Fernandes Accioly Lins-ME onde constam “produção 
fotográfi ca para campanha da Paraná Refrigeração”, fl s. 65/67.

No caso sub examine, não há previsão contratual acerca da responsabilidade da denunciada, 
porquanto sequer exibido o suposto contrato, não se enquadrando, portanto, na hipótese estabelecida 
pelo inciso II, do artigo 125 do CPC. O artigo citado é claro ao estabelecer que "É admissível a 

denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: II – àquele que estiver obrigado, por lei 
ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". 
Dessa forma a denunciada não está obrigada por contrato a garantir o resultado da demanda, não 
havendo, pois, em falar em denunciação da empresa GranDesign Gráfi ca e Editora Ltda., ressalvado o 
direito de regresso da apelante, consoante estabelecido no § 1º do citado art. 125, do CPC. Conforme 
jurisprudência esclarecedora: “A denunciação à lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja 
obrigado, por força da lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte 
vencido, vedada a intromissão de fundamento novo constante da ação originária” (STJ-4ª Turma, REsp. 
2.967-RJ, rel. Min. Barros Monteiro). Logo, não estando preenchidos os requisitos do supracitado 
artigo 125, inciso II, do CPC, resta não exitosa a referida denunciação à lide.

No mérito assiste razão, em parte, à recorrente.
Trata-se de ação indenizatória a título de dano moral decorrente do uso da imagem da deman-

dante em revista denominada “GOWHERE BAHIA”, sem sua autorização.
A imagem representa o aspecto visual da pessoa, através da fotografi a e/ou desenho compreen-

dendo, também, a imagem sonora da fonografi a e da radiodifusão, além dos gestos. Trata-se de um 
bem jurídico protegido como direito decorrente ou integrante dos direitos essenciais da personalidade, 
integrando o elenco constitucional dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, art. 5º, X, da 
CF/1988. Tratando-se o direito à imagem de direito personalíssimo fi ca assegurado o consequente 
direito a indenização por dano moral ou material sofridos diante de sua violação. É cediço que o dever 
de indenização advém da simples utilização desautorizada do direito personalíssimo da imagem, o que 
restou cabalmente demonstrado no caso sub examine. Nesse sentido é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 403: “Independe de prova do prejuízo a indeni-
zação pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fi ns econômicos ou comerciais”

Em decorrência das disposições do art. 373 do Código de Processo Civil compete à parte 
autora a comprovação do uso de sua imagem sem sua autorização, expondo-a à público, a resultar 
no dano moral puro, cabendo à parte demandada elidir tal prova. O exame dos autos evidencia que 
a demandada PARANÁ REFRIGERAÇÃO, ora apelante, utilizou a foto da demandante sem sua 
prévia autorização, em propaganda publicitária de sua marca na revista denominada “GOWHERE 
BAHIA” exibida às fl s. 18 e 87, confi gurando prática de ato ilícito, passível de indenização. A parte 
demandada alega existência da autorização da postulante sem que conste, no entanto, sua assinatura 
no termo de “Cessão de Uso de Imagem”, datado de 07 de junho de 2010, exibido às fl s. 69/70. 
Inaceitável mero e frágil argumento de existência de “autorização verbal”, em se tratando de “direito 
personalíssimo”. O dano restou confi gurado tendo em vista a veiculação da imagem da demandante 
por meio da publicação de sua fotografi a, sem sua imprescindível autorização. A autorização deve 
ser expressa e inequívoca. Assim deveria a apelante cercar-se de maior zelo e cuidado ao publicar 
fotografi as de pessoas em suas propagandas publicitárias, de forma prudente, obtendo previamente 
a autorização escrita para pretendida divulgação.

Não acolhível, portanto, o argumento de descaracterização da responsabilidade da demandada 
por evento danoso que independe de culpa. O dano moral prescinde de comprovação da dor, da 
molestação e da angústia sofrida por postulante, bastando a esta demonstrar o ato ou fato danoso e 
seu causador, hipótese evidenciada nos autos. Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE DIVULGAÇÃO DE IMAGEM EM PROPA-
GANDA POLÍTICA. Confi gura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém 
em material impresso de propaganda político-eleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo. O 
STJ há muito assentou que, em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre 
do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de se cogitar da prova da existên-
cia concreta de prejuízo, uma vez que o dano se apresenta in re ipsa. Ademais, destaca-se ser irrele-
vante o fato de a publicação da fotografi a não denotar a existência de fi nalidade comercial ou econômica, mas 
meramente eleitoral. REsp 1.217.422-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/9/2014.”
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O dano moral, de valor inestimável, se refere à dor, vexame, sofrimento ou humilhação fora 
da normalidade do cotidiano, que interfere no comportamento psicológico do lesado, causando-
-lhe afl ições e angústias. Ao fi xar o valor da verba indenizatória a título de dano moral o julgador 
deve ater-se à compatibilidade entre a reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano por 
ela produzido, a condição econômica das partes litigantes. A discussão acerca da constatação e do 
arbitramento do valor de tal indenização ainda traz divergências na doutrina e na jurisprudência. 
Porém, desde que efetivamente verifi cado, sua reparação é devida, encontrando proteção no texto 
constitucional, como direito fundamental (art. 5º, X, da CF/88), independentemente dos refl exos 
patrimoniais advindos do referido dano.

Em relação ao quantum fi xado a indenização por dano moral deve buscar sua dupla fi nalidade: 
a retributiva e a preventiva. Justamente por isso a quantifi cação deve ser fundada, principalmente, na 
capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito prati-
cado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial bem como, de prevenir a prática da conduta 
lesiva por parte de qualquer membro da coletividade. De outra parte a jurisprudência recomenda, 
ainda, a análise da condição social da ofendida, in casu “baiana de acarajé” valorosa, possivelmente 
possuidora de todas as qualidades elogiáveis mas que ainda não demonstrou a gravidade, natureza 
e repercussão da ofensa, a culpa exclusiva do ofensor sem sua contribuição ao evento, à mensuração 
do dano e de sua reparação. Compete ao juiz, ao usar do livre arbítrio na fi xação da indenização 
por dano moral, de valor inestimável, estabelecer quantia sufi ciente para minorar o sofrimento da 
postulante sem proporcionar enriquecimento sem causa considerando, para tanto, as condições das 
partes litigantes, o nível social, o prejuízo sofrido e a intensidade da culpa.

Outrossim o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento reconhecendo a admissi-
bilidade de revisão do valor da indenização apenas quando exorbitante ou insignifi cante a impor-
tância arbitrada, restando evidente a ocorrência de violação aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade na hipótese dos autos, tornando justifi cável, em parte, a irresignação manifestada 
por recorrente, ensejando redução do valor de sua condenação em verba indenizatória a título de 
dano moral para R$l5.000,00 (quinze mil reais). Para fi xação do quantum devido deve-se levar em 
consideração o valor de uma fotografi a de pessoa comum, acrescida de um “plus” em decorrência da 
ausência de autorização expressa da postulante irresignada, pessoa possivelmente valorosa, possuidora 
de qualidades elogiáveis que ainda não demonstrou a gravidade da ofensa a motivar reparação em 
valor exorbitante. Ademais o uso do acessório “cachecol vermelho” na propaganda publicitária sub 
examine, constando a frase “Com a Paraná, o calor é uma questão de opção”, fl . 87, estava relacio-
nado com o ramo da atividade empresarial exercida por empresa demandada (ramo de refrigeração), 
não caracterizando alegada “ofensa ao sentimento religioso”.

Considerando as peculiaridades do caso em questão, os princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça de que “o valor da indenização 
por dano moral não pode escapar ao controle do Superior Tribunal de Justiça” resta admissível a 
redução do valor da condenação da parte demandada ao pagamento de indenização a título de dano 
moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente a partir da data do 
arbitramento, consoante súmula nº 362 do STJ, valor suportável por parte demandada e, também, 
sufi ciente para minorar o sofrimento da postulante ofendida, sem proporcionar enriquecimento 
sem causa.

Não acolhível a pretensão da apelante, manifestada sem justifi cativa legal, de condenação da 
parte autora, ora apelada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé sem demonstração da 
presença dos requisitos preconizados no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por tais razões dá-se provimento, em parte, ao recurso, reformando-se, em parte, a sentença, 
reduzindo o valor da condenação em verba indenizatória a título de dano moral para R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente a partir da data do arbitramento, consoante 
súmula nº 362 do STJ.

TJBA – Apelação nº 0309443-64.2012.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Relator (a): Desa. 
Gardênia Pereira Duarte, julgado em 22/05/2018

APELAÇÃO CÍVEL. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS. BULLYING EM AMBIENTE ESCOLAR. 
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MÁ PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 
CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO. QUANTUM FIXADO COM OBSER-
VÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AMBOS OS 
RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0309443-64.2012.8.05.0001, 
de Salvador, em que são partes, como Apelantes simultâneos, J. T. C. S. M. e COLÉGIO ADVEN-
TISTA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, 
pelas razões seguintes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelo ofertado em face da sentença, fl s. 271/275, proferida em Ação de Indenização 
por Danos Morais, que julgou procedente o pleito formulado na peça vestibular, para condenar a 
parte ré ao pagamento do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização pelos danos 
morais causados à autora, devidamente atualizado e corrigido monetariamente pelo INPC, bem como 
incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da presente decisão 
até o pagamento efetivo. Por fi m, condenou o demandado ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios, estes fi xados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelo da Ré, fl s. 277/285, sustentando, em síntese, que não houve má prestação de serviços, 
pois não foi negligente no caso em análise.

Aduz que não há confi guração de bullying no contexto, restando comprovada nos autos a rela-
ção pacífi ca e harmoniosa entre a Autora e os seus colegas. Assevera, ainda, que a Apelada sempre 
apresentou um excelente desempenho acadêmico, o que demonstra não ter havido qualquer abalo 
psíquico ou mesmo refl exo em seu aspecto cognitivo e social.

Em seguida, argumenta que a Instituição sempre combateu o bullying, em face mesmo da 
previsão dessa conduta em seu Regimento Interno.

Por fi m, aponta que o MM Juízo a quo, ao balizar o dano, não considerou a capacidade fi nan-
ceira da Instituição, a qual é Instituição Filantrópica sem fi nalidade lucrativa.

Requer o provimento do presente recurso para reformar o julgado de origem. Pugna pela mino-
ração do quantum indenizatório, caso seja mantido o entendimento por sua condenação.

Apelo da parte autora, ofertado às fl s. 316/320, sustentando merecer retoques o decisum hosti-
lizado, pois que o valor consignado em sentença a título de indenização por danos morais não logra 
atender à fi nalidade do instituto, em face da gravidade do dano.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fi m de que o valor seja majorado para R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), em razão dos danos fartamente relatados.
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Recursos tempestivos. Tramitação regular. Preparo do Apelante/Réu às fl s. 286/287. Sem preparo 
da Apelante/Autora, em face do benefício da justiça gratuita.

Foram os autos remetidos à Superior Instância e distribuídos a esta Quarta Câmara Cível, 
cabendo-me a relatoria.

É o que importa relatar. VOTO.

VOTO
A priori, insta salientar que, de acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei nº 13.185/2015, consi-

dera-se bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre 
sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com 
o objetivo de intimidá-lo ou agredi-lo, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de 
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

Dispõe, ainda, o art. 2º da referida lei que:

[...]
Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou psicológica em 
atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:
I – ataques físicos;
II – insultos pessoais;
III – comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV – ameaças por quaisquer meios;
V – grafi tes depreciativos;
[...]

Compulsando os autos, verifi ca-se a prática reiterada de violência psicológica contra a 
Autora, por seus colegas, em ambiente escolar, em razão dos atos de humilhação, discrimina-
ção, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, restando confi gurada a 
ocorrência de bullying no referido caso.

Depreende-se, de igual modo, que a Instituição Ré não comprovou a adoção de medidas 
cabíveis para combater a situação em tela, abstendo-se, assim, do seu dever de assegurar a 
integridade psicológica da parte Autora. O Ministério Público, inclusive, em seu parecer de 
fl s. 19/20, constata a referida omissão da escola no enfrentamento da violência sofrida pela 
estudante e faz recomendações às fl s. 21/22.

Assim sendo, diante das provas produzidas nos autos, é certo que os propalados danos, bem 
como a conduta ilícita da parte Ré, restaram demonstrados. Portanto, reputa-se caracterizada 
a responsabilidade civil da Apelante/Ré por sua má prestação de serviços e, por conseguinte, o 
seu dever de indenizar.

Neste sentido, dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

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, fi ca obrigado a 
repará-lo.

Deste modo, fácil vislumbrar a obrigação da Ré em indenizar a Autora, pelos danos supor-
tados por esta, diante de sua conduta ilícita.

Eis alguns julgados que seguem o mesmo entendimento:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL PROMOVIDA 
CONTRA ESCOLA E OUTROS ESTUDANTES EM RAZÃO DE OFENSAS E AGRESSÃO 
VITIMANDO O AUTOR – ALEGAÇÃO DE "BULLYING". RESPONSABILIDADE CIVIL 
– ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Reclamações formuladas por mãe do estudante quanto 
ao comportamento de colegas, culminando a situação em agressão física – Responsabilidade civil 
caracterizada (art. 932, IV do CC)- Providências adotadas pela escola insufi cientes para superar o 
problema – Dano moral presente, decorrente da agressão e abalo emocional pela situação vivida, 
que levou o aluno a procurar outro estabelecimento de ensino – Valor da indenização reduzido – 
Dano material presente, pois inexigível permanência do menor na escola até que esta conseguisse 
solucionar o problema – Mudança de escola que não se deu por mero capricho, fazendo a parte jus ao 
ressarcimento das despesas que suportou sem poder contar com a fruição normal do curso. Respon-
sabilidade civil – Réus incapazes em razão de idade – Ação proposta diretamente contra os menores, 
ainda que com menção à representação, sem qualquer indicação dos pressupostos da responsabili-
dade subsidiária prevista no art. 928 do CC – Inadmissibilidade – Distinção entre "representação 
legal (art. 120 do CC)", "responsabilidade dos genitores por fato de terceiro (art. 932, I do CC)" e 
responsabilidade subsidiária do incapaz (art. 928 do CC)- Impossibilidade de condenação dos in-
capazes com mera menção à representação – Falta de imputabilidade – Ausência dos requisitos para 
efetivação da responsabilidade subsidiária do incapaz. Ação improcedente. Recurso da escola par-
cialmente provido, para redução da verba indenizatória de dano moral, e recurso dos corréus provi-
dos para improcedência da ação. (TJ-SP 40199874920138260405 SP 4019987-49.2013.8.26.0405, 
Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 24/04/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 24/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELIDO DADO EM RAZÃO DE PROBLEMA CONGÊNI-
TO DA AUTORA POR PROFESSORA DE ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. ART. 37, § 6º, CCF/88. ATO ILÍCITO E BULLYING. 
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MA-
JORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA 
E JUROS DE MORA. LEI Nº 11.960/09. – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL 
DO ESTADO – A Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos 
comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros, nos termos do artigo 
37, § 6º da Constituição da República. Confi gurada hipótese de responsabilidade extracontratu-
al do Estado pelo evento danoso, porquanto devidamente comprovado nos autos, bem como o 
nexo de causalidade com a atuação comissiva do ente público demandado. – ATO ILÍCITO E A 
PRÁTICA DE BULLYING – O princípio da dignidade humana constitui-se em fundamento do 
Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, III, CF. Em relação às crianças e adolescen-
tes a materialização deste princípio ocorre por meio da proteção integral, consagrada no art. 227 
da CF e no próprio texto da Lei nº 8.069/90. O direito ao respeito engloba a inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral das crianças e adolescentes. O bullying confi gura-se como ato 
ilícito que causa lesão à dignidade da pessoa humana. O Estado, por meio dos seus agentes públicos, 
especialmente membros do magistério público, devem adotar práticas funcionais direcionadas para 
resguardar a integridade das crianças e adolescentes. Caso em que confi gurada a ilicitude no agir do 
agente público, pois, na condição de professora de escola pública municipal, deu apelido à autora 
com base em problema congênito (inclinação lateral irreversível do pescoço), sendo que seus colegas 
de turma também passaram a chamá-la da mesma forma. Tal situação gerou abalo psicológico ao 
ponto da autora não querer mais freqüentar as aulas. Confi gurado, pois, o ato ilícito, em razão de 
conduta comissiva do ente público estadual. – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E QUANTIFI-
CAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – A confi guração do dano extrapatrimonial, na hipótese, é evidente 
e inerente à própria ofensa; ou seja, trata-se de dano in re ipsa, que dispensa prova acerca da sua 
efetiva ocorrência. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser sufi ciente para atenuar as 
conseqüências das ofensas aos bens jurídicos tutelados, não signifi cando, por outro lado, um enri-
quecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo 
da prática de nova conduta. Majoração do quantum indenizatório, considerando as peculiaridades 
do caso concreto. (...) APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70049350127, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel 
Pires Ohlweiler, Julgado em 29/08/2012).
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Em relação ao importe dos danos morais, fi xados em R$12.000,00 (doze mil reais), impende 
salientar que o douto Juízo a quo bem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionali-
dade nas nuances do caso sub judice, razão pela qual não merece reforma o decisum de origem neste 
particular.

Custas e honorários mantidos conforme o julgado de 1º grau.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo-se 

íntegra a sentença hostilizada, por estes e por seus próprios fundamentos.

TJBA – Apelação nº 0330505-29.2013.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator (a): 
Des. Ivanilton Santos da Silva, julgado em 28/03/2018

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. 
REJEITADA. DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR DO CRIME 
DE FURTO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONFIGURADA. APELO 
NÃO PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RE-
CURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Grupo econômico. Teoria da aparência. Empresas sobre a mesma direção. 
Impõe-se no caso a subsidiariedade da responsabilidade civil entre as empresas 
do mesmo grupo. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada;
2. Comprovada a ocorrência da falsa imputação do crime de furto feita pelo 
recorrido em detrimento do recorrente com instauração de inquérito formal na 
delegacia, resta confi gurado o dano moral indenizável;
3. Tendo em vista a gravidade dos fatos e a forma dissimulada como procedeu 
a preposta, a indenização, do modo como quantifi cada na sentença, mostra-se 
aquém ao dano causado, o que viabiliza a sua majoração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0330505-29.2013.8.05.00001, 
tendo como apelantes/apelados PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CENCO-
SUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CENCOSUD BRASILS/A e apelado/apelante adesiva-
mente GUSTAVO ANTÔNIO COUTINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade 
passiva ad causam da rés, ora apeladas, CENCOSUD BRASIL S/A e CENCOSUD BRASIL 
COMERCIAL LTDA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pela 
PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CENCOSUD BRASIL S/A e CENCOSUD 
BRASIL COMERCIAL LTDA, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por 
GUSTAVO ANTÔNIO COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo GRUPO ECONÔMICO formado 
pelas empresas CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, PERINI COMERCIAL DE ALI-
MENTOS LTDA e CENCOSUD BRASIL S/A e recurso adesivo interposto por GUSTAVO 
ANTÔNIO COUTINHO visando a reforma da sentença que condenou os apelantes a pagar 
R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

A D. Magistrada a quo formou convencimento acerca dos fatos entendendo que a conduta 
perpetrada pela preposta da PERINI agiu com dissimulação e acusou injustamente o autor, 
ora apelado e adesivamente apelante, de furto, levando a instauração de inquérito policial para 
apuração de fatos criminosos que o mesmo não cometeu, tendo sido ameaçado, torturado psi-
cologicamente e humilhado em sus dignidade como pessoa, trabalhador e cidadão.

A r. sentença foi proferida em sede de cognição ampla e exauriente, tendo o processo sido 
instruído com farta documentação e depoimentos de várias testemunhas.

O autor/apelado ajuizou ação indenizatória perquirindo compensação por danos morais 
em vista de imputação de crime de furto pela preposta da PERINI que o acusou de deixar a 
loja situada na Pituba com caixas de espumantes denominados “casa valduga” sem pagar pelo 
produto quando, na verdade, estava se desincumbindo do serviço a ele solicitado pelo proposto 
da empresa Perfi lle Construções, Sr. Hércules, serviço esse de apanhar e os produtos e levar ao 
aeroporto de Salvador, uma vez que já pagos via boleto bancário. Requereu também a assistência 
judiciária gratuita.

Deferida a assistência judiciária às fl s. 35 os réus/apelantes foram citados ás fl s. 38 dos 
autos, as empresas integrantes do grupo econômico contestaram às fl s. 40/115 a ação alegando, 
preliminarmente ilegitimidade passiva ad causam para fi gurar no pólo passivo da demanda, uma 
vez que a CENCOSUD BRASIL S/A e a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA são 
empresas sócias da PERINI e com esta não se confundem. No mérito argui culpa exclusiva do 
autor/apelado, inexistência de causalidade jurídica, e inocorrência dos danos morais e materiais 
alegados. Requereram a improcedência da ação.

Juntaram aos autos com a contestação e dvd com as imagens das câmaras de segurança 
feitas na data do fato.

Réplica às fl s. 133/144.
Arroladas as testemunhas, as mesmas foram ouvidas em audiências conforme termos de 

fl s. 182/190
Alegações fi nais das rés/apelantes às fl s. 199/204, do autor/ apelado às fl s. 206/212.
A sentença foi prolatada às fl s. 213/220.
As empresas integrantes do grupo econômico apelaram às fl s. 222/299.
O autor/apelado contra-arrazoou os recursos às fl s. 308/310, aproveitando a oportunidade 

para, também, interpor recurso adesivo requerendo a majoração do quantum fi xado a título de 
condenação em danos morais.

É o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Apelações Cíveis manejadas por CENCOSUD BRASIL S/A, CENCOSUD 

COMERCIAL COMERCIAL LTDA e PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 
e de recurso adesivo interposto por GUSTAVO ANTÔNIO visando à reforma da sentença 
censurada, que o condenou ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), 
a título de danos morais, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios fi xados em 
15% sobre o valor da condenação, em razão da prática do crime de calúnia, caracterizada pela 
falsa imputação, em detrimento do autor, da prática de crime de estelionato.

439438



REVISTA BAHIA FORENSE

440 441

REVISTA BAHIA FORENSE

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Os grupos econômicos, ou societários, são uma concentração de empresas, sob a forma de 
integração (participações societárias, resultando no controle de uma ou umas sobre as outras), 
obedecendo todas a uma única direção econômica. Trata-se de um conjunto de empresas subor-
dinadas a um centro único de decisões que, através de ligações fi nanceiras, pessoais e (sobre-
tudo) de propriedade acionária é capaz de exercer o poder, no mínimo, em termos estratégicos 
(investimentos, base tecnológica, estratégia fi nanceira etc.).

A legislação nacional possui, em seus mais diversos campos, dispositivos que tratam da 
responsabilidade solidária ou subsidiária das empresas integrantes de grupos econômicos. Há 
dispositivos na seara trabalhista, consumerista, previdenciária e concorrencial. É evidente a 
modernidade que os outros campos do direito tiveram em comparação com a legislação empre-
sarial societária, principalmente a Lei do anonimato (6.404/76), a qual não possui dispositivos 
relacionados com a responsabilidade das empresas agrupadas.

No grupo, cada fi liada conserva a sua personalidade jurídica e patrimônio próprios. Não 
existe solidariedade entre elas, salvo por sanções decorrentes de infração da ordem econômica 
(Lei n. 12.529/2011, art. 33), por obrigações previdenciárias (Lei n. 8.212/91, art. 30, IX) ou 
trabalhistas (CLT, art. 2.º, § 2.º). A formação do grupo objetiva a coordenação ou subordinação 
da administração das sociedades fi liadas, defi nindo-se uma delas, necessariamente brasileira, 
como a líder. A convenção pode prever, para esse fi m, a existência de órgãos de deliberação 
colegiada e cargos de direção-geral (arts. 266 e 272). Além das demonstrações fi nanceiras 
específi cas de cada sociedade fi liada, deverá ser feita a consolidação destas, para análise, pelos 
interessados, da situação do grupo.

Aqui se vislumbra a teoria da aparência. Esta pressupõe, como sua denominação indica, 
que uma situação irreal (simples aparência) seja aceita como verídica, desde que presentes deter-
minados requisitos, quais sejam, objetivamente: a) situação de fato cercada de circunstâncias 
tais que manifestamente se apresentem como se fora uma segura situação de direito; b) situação 
de fato que assim passa a ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas – error 
communis fact jus – c) que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se 
fora titular legítimo, ou direito como se realmente existisse. E subjetivamente: a) a incidência 
em erro de quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato como situação de direito considera: 
b) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 
– REJEIÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO – APLICAÇÃO DA TEORIA 
DA APARÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“‘Demonstrado nos autos que a ação foi proposta equivocadamente contra empresa do mesmo grupo, 
tendo os mesmos sócios, o mesmo nome de fantasia, estabelecida no mesmo endereço e com semelhança 
na atividade econômica, é possível a simples retifi cação do nome da parte verdadeiramente legítima, 
dispensada a renovação do ato citatório se a defesa foi exercitada amplamente. Restando induvidosa 
a confusão entre as duas pessoas jurídicas e que do equívoco não resultou qualquer prejuízo à defesa, 
não se justifi ca a renovação da citação, aplicando-se, à hipótese vertente, a teoria da aparência, que, 
segundo Orlando Gomes, se justifi ca ‘(…) para não tornar mais lenta, fatigante e custosa a atividade 
jurídica’ (Transformações Gerais do Direito das Obrigações. SP. RT, 1967, p. 96). Aplica-se a teoria 
da aparência e a doutrina do disregard, na hipótese de apresentarem-se ao público e à clientela duas 
ou mais empresas como uma única empresa, ainda que do ponto de vista técnico-jurídico sejam pessoas 
jurídicas distintas, não se confundindo (STJ, REsp. 24.557-0-RS)’ (AC no 47.154, Des. Pedro Manoel 
Abreu)” (AI n. 98.015870-2, Des. Newton Trisotto). (Processo: AI 195982 SC 2002.019598-2 Ór-

gão Julgador: Segunda Câmara de Direito Civil do TJ/SC Publicação: 06/02/2003 Relator: Mazoni 
Ferreira)

TJ-RS – Apelação Cível AC 70041919358 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 27/05/2011

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUI-
ÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CON-
TRATAÇÃO.

PRELIMINARDEILEGITIMIDADEPASSIVA ADCAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. 
TEORIA DA APARÊNCIA. É de ser afastada a tese de ilegitimidade da requerida para fi gurar 
no pólo passivo da ação, pois plenamente aplicável, no caso, a teoria da aparência. Hipótese em 
que os bancos réus pertencem ao mesmo grupo econômico, o que obsta o reconhecimento da 
ilegitimidade passiva ad causam de uma ou de outra instituição para responder pelos danos 
extrapatrimoniais…"

No tocante à aplicação da espécie de responsabilidade confi gurada no caso em tela neces-
sárias as considerações a seguir.

Na seara do direito do consumidor a jurisprudência é fi rme e pacífi ca em recepcionar a 
teoria do risco e da responsabilidade objetiva, de modo que a responsabilidade solidária tem sido 
aplicada quase que totalmente nos tribunais pátrios. O que não é o caso do processo sub judice.

A responsabilidade, conforme podemos concluir com a leitura do art. 264 do Código 
Civil, será solidária quando em uma mesma obrigação houver mais de um responsável pelo seu 
cumprimento.

Assim, estando diante de uma situação na qual a responsabilidade é solidária, poderá o 
credor exigir o cumprimento da responsabilidade de ambos os devedores ou de apenas um 
deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação o direito de regresso contra o devedor solidário.

Código Civil:

Art. 264 – Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais 
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 942 – Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem fi cam sujeitos à 
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidaria-
mente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas de-
signadas no art. 932.

A responsabilidade, conforme podemos concluir com a leitura do art. 264 do Código 
Civil, será solidária quando em uma mesma obrigação houver mais de um responsável pelo seu 
cumprimento.

Assim, estando diante de uma situação na qual a responsabilidade é solidária, poderá o 
credor exigir o cumprimento da responsabilidade de ambos os devedores ou de apenas um 
deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação o direito de regresso contra o devedor solidário.

Diferentemente da responsabilidade solidária, na responsabilidade subsidiária a obrigação 
não é compartilhada entre dois ou mais devedores. Há apenas um devedor principal; contudo, 
na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte deste, outro sujeito responderá 
subsidiariamente pela obrigação. Como bom exemplo de responsabilidade subsidiária temos, 
no campo do Direito Civil, a fi gura do fi ador.

Não se tratando o caso sub judice de relação de consumo e sim de responsabilidade estri-
tamente civil, subsiste a responsabilidade subsidiária.
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Nesse sentido o aresto abaixo oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

TJ-DF – Agravo de Instrumento AGI 20150020177904 (TJ-DF)

Data de publicação: 08/10/2015

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO SOCIETARIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBSIDIARIEDADE. DESONCOSIDERAÇÃO DA PER-
SONALIDADE JURIDICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREEN-
CHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 

1 – A responsabilidade civil das sociedades empresárias que integram o mesmo grupo econômi-
co não é solidária e, sim, subsidiária. 2 – A desconsideração da personalidade jurídica só é possível 
se houver indícios de fraude por parte da empresa executada. 3 – Não sendo comprovado o abuso de 
direito ou fraude nos negócios jurídicos ou que foi dissolvida irregularmente a manutenção da perso-
nalidade jurídica é medida que se impõe. 4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Mais:

"Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela parcialmente deferida. Pretensão 
de migração do plano da Unimed Paulistana para a Central Nacional Unimed, em iguais condições 
de rede referenciada e valor da mensalidade. Cabimento. Empresas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico, conforme entendimento da Câmara. Recurso provido.( AI 22385944620158260000 
SP 2238594-46.2015.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado,Relator: Claudio Godoy, Jul-
gamento: 15/12/2015).(Grifos acrescidos) Rejeitada a preliminar suscitada no Apelo, pelo Réu 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Quinta Câmara 
Cível L/DR Central Nacional UNIMED.

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade declarando ser a responsabilidade das 
apelantes CENCOSUD COMERCIAL LTDA, e CENCOSUD BRASIL S/A subsidiária à 
responsabilidade do devedor principal.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DO PREPOSTO/EMPREGADO

A obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código 
Civil refere expressamente que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fi ca obrigado a repará-lo”.

No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que “aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Por sua vez, prescreve o art. 932 do Diploma Civil em vigor:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I – os pais, pelos fi lhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício 
do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, 
mesmo para fi ns de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Segundo nos informa Nelson Nery Jr. em seu Código Civil Comentado, “há presunção 
de responsabilidade civil da empresa ou instituição por ato ilícito praticado por seu preposto 
com dolo ou culpa (imprudência ou negligência), devendo esta reparar o dano material e/ou 
moral (STJ, 3.ª T., REsp 200808-RJ, v.u., j. 16.11.2000, DJU 12.2.2001, RSTJ 142/265). O 
caso é de responsabilidade objetiva e não de responsabilidade subjetiva com presunção de culpa, 
após a entrada em vigor do CC. A norma comentada imputa responsabilidade ao empregador.”

Com relação ao nexo de causalidade entre o fato/dano e o ato da preposta e aplicando 
com prudência a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exige-se a prova da conduta ilícita 
ou culposa do preposto, o dano e nexo causal a interligá-los.

Em primeiro lugar a culpa é exclusiva da PERINI na pessoa de sua gerente quando, agindo 
imprudentemente, acionou a polícia imputando ao autor/apelado crime de furto, em segundo, 
qualquer discussão acerca da arbitrariedade policial deverá vir com a certeza da conivência da 
PERINI, uma vez que a mesma abrigou, albergou os procedimentos da P2, diga-se policiais “à 
paisana”, ditos pelos apelantes como arbitrários dentro da loja, antes de ser o apelado encami-
nhado para a delegacia.

Houve no caso em tela, precipitação da gerente Juliana Silva Cruz caracterizada em fl agrante 
ato de imprudência na conduta por ele perpetrada.

Da análise das provas carreadas aos autos, tanto o vídeo como dos depoimentos das teste-
munhas revela-se uma verdadeira sequencia de erros que transformou um simples e rotineiro 
translado de produtos para o cliente em crime com evento danoso moral para a vítima autora/
apelada.

DAS PROVAS

In casu, o autor logrou êxito em comprovar, através do depoimento das testemunhas 
ouvidas em juízo e por ocasião do inquérito policial, a pretensão da prepostas dos demandados 
de caluniá-lo, imputando-lhe a pecha de “vagabundo” perante todos que presenciaram os fatos 
sem que houvesse sequer uma prévia comunicação entre os gerentes da empresa, mormente a 
Sra. Selma, a quem teria sido feito o pedido dos produtos.

Por outro lado, as imagens colhidas das câmaras de vídeo nos remete à veracidade das 
alegações do auto/apelado. Senão vejamos.

Ao assistir as gravações inseridas no vídeo verifi ca-se certas peculiaridades que passo a 
informar.

O autor/apelado, ao chegar na loja da PERINI, se dirige a um empregado que após conversa 
lhe entrega um carrinho de compras já preparado com os produtos.

Duas observações:
1ª o autor/apelado não escolhe nada nem qualquer outro produto, apenas recebe o que 

lhe dão;
2ª o carrinho já está com o conteúdo pronto para alguma entrega a alguém.
Assim sendo, a PERINI já disponibilizava os produtos para que alguma pessoa fosse pegá-

-los. Portanto, houve uma prévia negociação entre o fornecedor e o consumidor.
Do depoimento da Sra. Juliana às fl s. 186/188 a mesma confi rma que:

“que a depoente foi falar com o encarregado da adega que confi rmou que havia uma encomenda 
de espumante já separada em um carrinho;”

"Que em contato com a delegacia da Pituba foi orientada a “ligar para a GETAXI se identifi cando 
como um cliente que havia esquecido um objeto no táxi”.

“Que mentiu ao dizer que era passageira de táxi...”

“Que mesmo sabendo que se tratava de uma encomenda de mercadoria, manteve a história de que 
era passageira e chamou a polícia porque até então não sabia quem era o cliente que havia feito a 
encomenda;”
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Percebe-se nestas afi rmações que a preposta, primeiro: sabia que havia uma entrega; 
segundo: que usou do artifício da mentira quando podia ter sido honesta desde o começo e 
apurar e perquirir o que aconteceu perguntando ao taxista, aos colegas, especialmente à Sra. 
Selma, e ao cliente Sr. Hércules; terceiro: Que mesmo assim optou por procedimento policial 
atípico com policiais esperando na loja para inquirições não convencionais e ilegais.

Não convencionais e ilegais, uma vez que, conforme depoimento do policial Daniel Souza 
Brasileiro, às fl s. 182 “os policiais que trabalham à paisana fazem parte de um grupo chamado 
de P2; que trabalham em carro de chapa fria e sem identifi cação, porque assim é mais fácil de 
dar o bote;”

A conduta da preposta da PERINI foi de uma irresponsabilidade e leviandade ao se utilizar 
de artifício desonesto e grotesco, como a estória da artimanha do “leptop” para atrair a “presa” 
para o “matadouro”, tendo o ato ilícito praticado pelo réu atingido não só a honra do cidadão e 
do profi ssional, mas atingido o seu psicológico, pois levantou dúvidas acerca de sua idoneidade 
e de seu caráter ao ser acusado da prática um crime, o que caracteriza evidente abalo moral 
indenizável, tratando-se de dano moral in re ipsa.

Por oportuno, transcrevem-se as seguintes jurisprudências:

TJSC – APELAÇÃO CIVEL 178647 SC 2009.017864-7 (TJ-SC)

Data de publicação: 18/01/2010

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDE-
NIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CER-
CEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE 
PROVAS EM AUDIÊNCIA. MÉRITO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CRIME DE FUR-
TO A POLICIAIS MILITARES. MEDIDA ADOTADA PELO RÉU COMO RETALIA-
ÇÃO À SUA DETENÇÃO E CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. DENUNCIA-
ÇÃO CALUNIOSA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS EVIDENTES. DEVER DE 
INDENIZAR. CRITÉRIOS PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA. OBSERVÂNCIA 
ÀS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE E RAZOABILIDADE. VALOR ADEQUADO. SEN-
TENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O magistrado não ofende a Constituição 
Federal nem o Código de Processo Civil , por cerceamento de defesa, ao antecipar o julgamento 
da lide, pondo de lado o desejo da parte de realizar outras provas, se entender que os litigan-
tes puseram-lhe à vista documentos sufi cientes para formar sua convicção, tornando-o apto a 
chegar ao desenlace da questão. A imputação da autoria de crime de furto a quem se sabe não o 
haver cometido caracteriza denunciação caluniosa, de forma que o responsável deve indenizar 
a vítima pelos prejuízos ocasionados. Quanto ao valor indenizatório por danos morais, este 
deve ser encontrado pelo juiz com o propósito de servir, de um lado, como lenitivo para a dor 
psíquica do lesado, sem favorecer-lhe em demasia, de modo a caracterizar enriquecimento sem 
causa, e, de outro, de séria reprimenda com características pedagógicas para que o ofensor não 
se sinta motivado à recidiva

DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

O quantum da indenização por dano moral não deve ser irrisório de modo a fomentar a 
recidiva, mas também não deve ser desproporcional.

Em se tratando de dano moral, sua confi guração está ínsita na própria ofensa, de forma que, 
restando provado o fato, provado está o dano moral. Cuida-se do denominado dano in re ipsa.

O quantum indenizatório, por seu turno, deve ser estipulado de forma equilibrada, con-
siderando a posição social do autor, a gravidade dos fatos e do crime imputado e a situação 
econômica da parte ré.

Por outro lado, em torno da matéria, o STJ afi rmou que “Os danos morais indenizáveis 
devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do 
autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcio-
nalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade”. (REsp 1124471/
RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

No caso concreto, o valor da indenização pelos danos morais deve sofrer majoração, uma 
vez que o fato imputado como criminoso sofre o agravante de ter sido submetido, dentro da 
empresa, por um interrogatório feito por policiais da conhecida P2, tendo sido ameaçado e 
humilhado, constituindo verdadeira violência psicológica.

O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride 
seus valores, que humilha, que causa dor.

A fi xação do valor não comporta regra fi xa, oscilando de acordo com os contornos fáticos 
e circunstanciais, pelo que a totalização em R$ 30.000,00 resulta insufi ciente a compensar o 
dano sofrido e está estipulada dentro da gravidade do fato e peculiaridade do processo.

Neste contexto, não se trata de hipótese de mero erro da preposta dos apelantes mas de 
grave dano moral ao íntimo do autor/apelado em razão do medo a que foi submetido pelas 
práticas da P2.

Navegando na jurisprudência dos Tribunais Estaduais Pátrios encontramos:

Relator(a): Enio Zuliani

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 27/03/2008

Ementa: Advogados que, atuando em causa própria, lavram BO descrevendo crime de prevari-
cação que a Juíza de Direito, encarregada de conduzir ação possessoria do interesse deles, teria 
cometido – Exercício abusivo do direito de petição, ultrapassando os limites da razoabilidade, por 
não se caracterizar o delito imputado e por constituir um ataque extra-autos para desestabilizar 
a diretriz assumida pela Magistrada e que se caracterizou como conseqüência natural do poder 
de decidir conforme sua consciência – Sentença mantida quanto ao dever de indenizar, alterado 
o quantum fi xado [30.000,00] para R$ 50.000,00, devido ao grau de culpa e repercussão do 
fato- Não provimento do recurso dos requeridos e provimento, em parte, do recurso da autora. 

Assim sendo, agiu corretamente o magistrado ao condenar os réus/apelantes ao pagamento 
de indenização pelos danos morais impostos ao autor/apelado, devendo ser reformado apenas 
o valor do quantum indenizatório.

Muito embora o valor fi xado tenha sido no montante de R$30.000,00, entendo que as 
acusações e o modo como se deu o tratamento pelos participantes do caso, bem como o modo 
como se comportou a vítima, tentando manter sua dignidade diante de ameaças e sob violên-
cia psicológica, permanecendo acuado e sem resistência, merece majoração para o valor de 50 
(Cinquenta) salários-mínimos no valor vigente que for apurado na data do efetivo pagamento.

Diante das razões expostas, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAU-
SAM entendendo que a CENCOSUD BRASIL S/A e CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 
LTDA devem fi gurar no polo passivo de demanda como responsáveis subsidiárias da empresa 
PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos 
recursos de apelação interpostos pelos réus/apelantes.
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Com relação ao recurso adesivo interposto pelo autor DOU PROVIMENTO PARCIAL 
para majorar o quantum indenizatório para 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo o valor destes 
apurado na data do efetivo pagamento, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

TJBA – Apelação nº 0005932-89.2007.805.0201, Primeira Câmara Cível, Relator (a): 
Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, julgado em 24/05/2018

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DE NULIDADE DE CONTRATO DE VENDA DE POSSE LAVRADO 
EM CARTÓRIO DE NOTAS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRA-
TUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA 
PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TER-
CEIROS NO FEITO. PRECLUSÃO SOBRE A EVENTUAL OCORRÊN-
CIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA E 
NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. MÉRITO. POSSE 
PARCIALMENTE HERDADA POR MENOR. VENDA PELA GENI-
TORA, SEM CONSENTIMENTO NEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 
NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO 
DIREITO À POSSE DO AUTOR E SEUS EVENTUAIS IRMÃOS. DEFI-
NIÇÃO DAS QUOTAS PARTES CONDICIONADAS À CONCLUSÃO 
DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DO GENITOR. PARTE DO IMÓ-
VEL QUE ERA DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA. INEXIS-
TÊNCIA DE POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DI-
REITO DOS PROPRIETÁRIOS QUE ADQUIRIRAM LEGALMENTE 
O IMÓVEL, IMBUÍDOS DE BOA-FÉ, AO LONGO DOS ÚLTIMOS 40 
ANOS. APELO DE JOÃO JOSÉ CALAZANS LUZ FILHO NÃO PRO-
VIDO. APELO DE SET CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS APELOS PARCIAL-
MENTE PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0005932-89.2007.8.05.0201, 
oriundo da comarca de Porto Seguro, em que fi guram, como apelantes, João José Calazans Luz 
Filho e Outros (4), e, como apelado, Francisco José do Nascimento Goivado.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER 
os recursos de apelação, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas, e, no mérito, NEGAR 
PROVIMENTO ao apelo interposto por João José Calazans Luz Filho, DAR PARCIAL PRO-
VIMENTO ao apelo interposto por SET Construções e Empreendimentos Ltda. e JULGAR 
PARCIALMENTE PREJUDICADOS os apelos interpostos por Maria Sylvia Esteves Calazans 
Luz, Suzana Maria Pires de Albuquerque e Daniel Bangalter, pelas razões contidas no voto 
condutor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por João José Calazans Luz Filho, Maria 
Sylvia Esteves Calazans Luz, Suzana Maria Pires de Albuquerque, Daniel Bangalter e SET 

Construções e Empreendimentos Ltda., contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de 
Consumo, Cível e Comercial da comarca de Porto Seguro, nos autos da ação ordinária nº 
0005932-89.2007.8.05.0201, ajuizada por Francisco José do Nascimento Goivado em desfavor 
dos apelantes.

Examinando o que dos autos consta, extrai-se que a referida ação ordinária fora proposta 
por Francisco José do Nascimento Goivado, autodeclarado índio pataxó, com o objetivo de 
anular a venda de 100ha (cem hectares) de posse de gleba de terras e pequenas benfeitorias, 
localizada no Município de Porto Seguro em área denominada “Alto da Boa Vista”, formalizada 
por “escritura pública de cessão e transferência de direito pessoal sobre benfeitorias”, junto ao 
Cartório de Notas da Comarca de Porto Seguro, em 03/09/1975.

Alegou o autor, em síntese, que seu pai exerceu posse plena sobre a mencionada área de terra 
até o ano de 1973, quando veio a falecer; e que, dois anos depois, em 1975, sua mãe vendeu a 
posse de toda a área em questão a João José Calazans Luz Filho, desconsiderando completamente 
seu direito à parte da herança deixada pelo genitor.

Complementou, o autor, esclarecendo que possuía apenas 13 (treze) anos de idade quando 
seu pai faleceu (1973); e 15 (quinze) quando sua mãe vendeu a posse da área respectiva (1975); 
sendo absolutamente incapaz, nos termos do art. 5º, inciso I, do CC/1916, vigente à época do 
fato. Asseverou que era fi lho único e que, como seus pais eram civilmente casados sob o regime 
de comunhão universal, possuía direito a 50% (cinquenta por cento) dos bens deixados por seu 
pai, apresentando-se nula de pleno direito a venda da posse de toda área realizada por sua mãe.

Defendeu que os negócios jurídicos absolutamente nulos são insanáveis, inefi cazes e não 
convalescem pelo decurso do tempo, sendo incogitável a ocorrência de prescrição, que sequer 
se defl agra contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 169, inciso I, do CC/1916.

Requereu a procedência da ação para decretar a nulidade da escritura pública lavrada no 
livro nº 3, fl s. 35/36, sob o nº 254, do Cartório de Notas da Comarca de Porto Seguro, restau-
rando-se o seu direito sobre a metade do “imóvel”.

Do exame dos autos, extrai-se que os demais réus, Maria Sylvia Esteves Calazans Luz, 
Suzana Maria Pires de Albuquerque, Daniel Bangalter e SET Construções e Empreendimentos 
Ltda., foram incluídos no polo passivo da demanda por terem adquirido parte da propriedade 
cuja posse fora vendida pela mãe do autor.

Após angularizada a relação jurídica processual, os cinco réus apresentaram contestações 
idênticas, ocasião em que: (i) preliminarmente, arguiram a prescrição da pretensão autoral, pois 
a ação judicial somente fora ajuizada no ano de 2007, ou seja, 32 (trinta e dois) anos depois de 
lavrada a escritura pública de venda da posse (1975); (ii) no mérito, alegaram que em 06/08/1982 
o autor, já maior de idade, fi rmou com o primeiro réu (João José Calazans Luz Filho) “Termo 
de Conciliação”, convalidando justamente a transferência da área de terras realizada por sua mãe 
em 1975, reivindicada nesta demanda, mediante a transferência de um outro imóvel escriturado 
em contrapartida; (iii) e impugnaram a qualidade de indígena do autor, sobretudo porque seus 
pais eram civilmente casados.

Na sequência, o autor apresentou réplica, impugnando o retrocitado “Termo de Concilia-
ção”, sob o fundamento de que o instrumento não se revestiu das formalidades legais exigidas 
para a transferência de bens imóveis, especialmente a necessidade de formalização por escritura 
pública e a ausência de fi xação do valor dos bens. Afi rmou, ainda o autor, ser analfabeto e que 
mal sabe assinar seu nome, negando que tenha assinado dito documento. Por fi m, refutou a 
ocorrência de prescrição.
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A audiência de conciliação restou frustrada.
A douta Promotoria de Justiça ofertou parecer, pronunciando-se pela prescrição da pre-

tensão autoral.
Inusitadamente, o autor peticionou nos autos requerendo o cumprimento do referido 

“Termo de Conciliação”, no sentido de obrigar o primeiro réu (João José Calazans Luz Filho) a 
transferir e entregar toda a documentação atinente ao imóvel que seria permutado em contra-
partida à convalidação da venda da posse realizada por sua mãe, pleiteando, inclusive, a fi xação 
de multa diária por descumprimento. Requerimento este indeferido em sua integralidade pelo 
juízo a quo, especialmente pela inadequação da via eleita.

Ato contínuo, de modo um tanto contraditório, o autor volta a impugnar o “Termo de 
Conciliação”, desta feita defendendo: (i) que os contratos fi rmados com analfabetos impõem 
representação por procurador constituído por instrumento público; (ii) que as testemunhas não 
estão devidamente identifi cadas e que os imóveis transacionados não foram bem especifi cados; 
(iii) que os índios não integrados à comunhão nacional sujeitam-se ao regime tutelar da União, 
por meio da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), apresentando-se nulos os negócios fi rmados 
entre índio e pessoa estranha à comunidade indígena, sem a assistência do órgão tutelar com-
petente, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 6.001/1973; (iv) que é pessoa absolutamente 
incapaz, por não poder exprimir sua vontade, não correndo contra si a prescrição, nos termos 
do art. 198, inciso I, do CC/2002. Alfi m, reiterou que não assinou o referido “Termo de Con-
ciliação” e pediu a realização de perícia grafotécnica sobre sua assinatura.

Por meio de decisão interlocutória, o juízo a quo rejeitou a preliminar de prescrição, por 
entender que o negócio jurídico (venda da posse em 1975) afi gurou-se absolutamente nulo, em 
razão da ilicitude de seu objeto. Consignou (i) que a venda realizada por aquele que não possui 
poder de disposição sobre a coisa (venda a non domino) confi gura negócio inexistente; (ii) que 
parte da posse da área passou a integrar o patrimônio do autor com o falecimento de seu pai, e 
que somente poderia ser vendida com autorização judicial, diante de sua menoridade; (iii) e que 
não ocorreu a prescrição porque o negócio nulo não é suscetível de confi rmação nem convalesce 
pelo decurso do tempo, podendo a nulidade ser arguida a qualquer tempo. Em tempo, intimou 
as partes para especifi carem as provas a serem produzidas.

O autor juntou aos autos procuração fi rmada por instrumento público; e requereu a colheita 
do depoimento pessoal do primeiro réu (João José Calazans Luz Filho) e a apresentação do 
instrumento original do “Termo de Conciliação”.

O primeiro réu apresentou rol contendo duas testemunhas para serem ouvidas em audiência 
e requereu a juntada do instrumento original do “Termo de Conciliação”.

O autor impugnou o instrumento original do “Termo de Conciliação”, reiterando ser 
analfabeto, indígena e que o documento fora formalizado em desacordo com os preceitos legais 
exigidos para aquisição de imóveis.

Na audiência de instrução, o primeiro réu (João José Calazans Luz Filho) dispensou a 
oitiva das testemunhas arroladas anteriormente. Também não fora colhido o seu depoimento, 
a despeito do requerimento formulado precedentemente pelo autor.

Após novo pronunciamento da douta Promotoria de Justiça pela prescrição da pretensão 
autoral, o juízo a quo proferiu sentença julgando procedente a demanda. Primeiramente, 
consignou que a discussão sobre a ocorrência da prescrição já havia sido superada, nos termos 
da decisão interlocutória proferida anteriormente, que registrou que a nulidade absoluta jamais 
se convalida, podendo ser arguida a qualquer tempo. No mérito, também reiterou o quanto 

já indicado na decisão interlocutória, enfatizando que a venda realizada por aquele que não 
possui poder de disposição sobre a coisa (venda a non domino) confi gura negócio inexistente; e 
que parte da posse da área passou a integrar o patrimônio do autor com o falecimento de seu 
pai, somente podendo ser vendida com autorização judicial, diante de sua menoridade. Em 
complemento, assentou que os réus não comprovaram que a assinatura do autor no “Termo de 
Conciliação” seria autêntica, embora o documento tenha sido devidamente impugnado; que o 
cumprimento do acordo também não restou demonstrado pelos réus, tal como o pagamento 
do preço e a entrega da escritura pública permutada; e que o instrumento sequer se revestiu das 
formalidades legais exigidas para a transferência de imóvel.

Insatisfeitos, os cinco réus opuseram embargos declaratórios idênticos, os quais foram 
rejeitados pelo juízo a quo.

Ainda inconformados, todos os réus apelaram a este Tribunal de Justiça.
Suzana Maria Pires de Albuquerque e Daniel Bangalter apresentaram recurso de apelação 

conjuntamente. Tornaram a arguir a ocorrência de prescrição e a defender que o autor convali-
dou a venda da posse efetivada por sua mãe ao assinar o multicitado “Termo de Conciliação”, 
que teria sim atendido aos requisitos legais exigidos para o ato negocial.

O réu João José Calazans Luz Filho, apesar de ter apresentado recurso isoladamente, o fez 
exatamente com o mesmo conteúdo dos apelos apresentados por Suzana Maria Pires de Albu-
querque e Daniel Bangalter, sucintamente relatado no parágrafo precedente.

A ré Maria Sylvia Esteves Calazans Luz, em preliminar, (i) impugnou a concessão da 
gratuidade judiciária ao autor; (ii) arguiu a nulidade do processo, pois a procuração particular 
outorgada pelo autor, que se autoafi rmou analfabeto, não fora formalizada a rogo, com duas 
testemunhas, nem por instrumento público; (iii) sustentou a nulidade do processo, pois o 
autor se autodeclarou indígena e absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, 
sendo inválida a procuração particular outorgada; (iv) defendeu a nulidade do processo, pois 
a procuração por instrumento público somente fora juntada aos autos pelo autor 8 (oito) anos 
depois do protocolo da petição inicial, e ainda assim não houve ratifi cação dos atos processuais 
praticados precedentemente; e no mérito, (v) alegou que eventual vício no negócio jurídico de 
venda da posse seria apenas anulável, e não absolutamente nulo como consignado pelo juízo 
na sentença, de sorte que a pretensão autoral teria sido tragada pela prescrição, ainda que se 
considerasse o prazo de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do CC/1916; (vi) subsidiariamente, 
asseverou que ainda que o negócio jurídico seja nulo, impõe-se que as benfeitorias sejam inde-
nizadas, no termos do art. 182 do CC/2002; (vii) por último, e ainda subsidiariamente, aduziu 
que em caso de manutenção da procedência da ação se faz imprescindível a individualização da 
área que será atribuída ao autor.

A ré SET Construções e Empreendimentos Ltda., preliminarmente, (i) asseverou que o 
autor possui capacidade plena, qualifi cando-se como indígena e analfabeto apenas para sensibi-
lizar o Poder Judiciário a tratar-lhe como hipossufi ciente, tanto que assinou, de próprio punho, 
procurações e declaração de pobreza, e não se fez assistir na contenda pela FUNAI; (ii) afi rmou 
que embora o autor tenha impugnado sua assinatura no “Termo de Conciliação” e requerido 
a realização de perícia grafotécnica, o juízo a quo cerceou o direito de defesa dos réus ao não 
apreciar o requerimento de prova técnica e atribuir-lhes o ônus de provar a autenticidade da 
assinatura do autor; pelo que requereu a nulidade da sentença para reabrir a fase instrutória; no 
mérito, (iii) argumentou que a venda a non domino somente ocorre quando o alienante carece 
de completa legitimidade para dispor do bem, o que não aconteceu no caso concreto, pois a 
alienante fora a própria genitora do autor, no legítimo exercício da tutela do menor, de sorte 
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que não há que falar em nulidade de pleno direito, mas tão somente em anulabilidade; (iv) em 
consequência, sustentou a prescrição vintenária da pretensão autoral, nos termos do art. 177 
do CC/1916, pois o autor atingiu a maioridade em 1981 e somente ajuizou a demanda em 
2007; (v) defendeu que o “Termo de Conciliação” é válido e que a assinatura do autor neste 
documento é idêntica àquelas grafadas na procuração e na declaração de pobreza constante dos 
autos, ressaltando que se inválido fosse o acordo não teria o autor exigido seu cumprimento 
extrajudicialmente e até mesmo no bojo do presente processo; (vi) registrou que parte da área 
discutida na demanda (51 hectares) era de propriedade do Estado da Bahia, que a transferiu 
justa e legitimamente ao primeiro réu (João José Calazans Luz Filho) em 1979, conjuntamente 
com todos os direitos a ela inerentes, tal como usar, gozar e dispor; (vii) por fi m, e apenas sub-
sidiariamente, pediu que, em caso de manutenção da sentença de procedência, seja imposta a 
realização de perícia na fase de execução, para identifi car a real área vendida pela genitora do 
autor, diante da imprecisão dos dados constantes do negócio jurídico, e delimitar precisamente 
a área que lhe caberá.

Regularmente intimado, o autor apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não pro-
vimento do apelo. Reiterou que a venda da posse realizada por sua mãe apresentou-se nula de 
pleno direito, por ter disposto bem de menor, absolutamente incapaz, sendo imprescritível a 
pretensão de anular o negócio jurídico. Ademais, asseverou que as alegações novas deduzidas 
pelos apelantes encontram-se preclusas, pois competiria aos réus alegarem na contestação toda 
a matéria de defesa.

Determinada a subida dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o feito fora 
distribuído à Primeira Câmara Cível, cabendo-me, por sorteio, exercer a relatoria.

Intimada, a douta Procuradoria de Justiça (i) arguiu violação ao direito de defesa dos 
demais herdeiros da mãe do autor, que não participaram da lide; (ii) aduziu que quando a 
posse fora vendida pela mãe do autor o imóvel era de propriedade do Estado da Bahia, que 
também deveria integrar o feito; (iii) alegou que a sentença é nula, diante da necessidade de 
realização de perícia técnica para delimitar com precisão a área reivindicada; (iv) defendeu que, 
em verdade, o imóvel era de propriedade do Estado da Bahia e que não há posse sobre bens 
públicos, de modo que a mãe do autor somente detinha posse sobre as benfeitorias contidas na 
área, cuja pretensão reivindicatória encontra-se tragada pela prescrição, nos termos do art. 177 
do CC/1916. Requereu a nulidade da sentença ou a decretação da prescrição.

Com fundamento nos arts. 9 e 10º do CPC/2015, determinei a intimação das partes 
para se manifestarem sobre a existência de interesse processual do autor, em relação ao pedido 
de restabelecimento da posse de 51 hectares que era de propriedade do Estado da Bahia e que 
fora sucessivamente transferida e desmembrada a João José Calazans Luz Filho, Maria Sylvia 
Esteves Calazans Luz, Suzana Maria Pires de Albuquerque, Daniel Bangalter e SET Construções 
e Empreendimentos Ltda.

Os réus João José Calazans Luz Filho e SET Construções e Empreendimentos Ltda. mani-
festaram-se pela ausência de interesse processual do autor sobre a área que era de propriedade 
do Estado da Bahia, enquanto o autor posicionou-se pela existência de interesse. Os demais 
réus pugnaram apenas pelo julgamento do recurso.

É o que me cumpre relatar.

VOTO

Os recursos de apelação são cabíveis (art. 1.009 do CPC/2015), os apelantes possuem 
legitimidade e interesse recursais, e não há fato aparente impeditivo ou extintivo do direito de 

recorrer; além de se constatar o pagamento do preparo (fl s. 307/310, 320/321, 357/358, 368/371 
e 408/411), a tempestividade e a regularidade formal das insurgências; de sorte que, presentes 
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Visando dar coerência e organicidade ao voto, sobretudo diante da complexidade da causa 
e da existência de diversas causas de pedir recursais, impõe-se apreciar em conjunto as preten-
sões deduzidas em juízo pelas diferentes partes, iniciando pelas questões prévias, para depois 
aprofundar no exame meritório.

1. Do saneamento preliminar

Inicialmente, cumpre reconhecer que a demanda não fora proposta contra a empresa 
Mistral Administradora Ltda., que apenas é sócia da ré/apelante SET Construções e Empre-
endimentos Ltda. Assim, muito embora a empresa Mistral tenha sido citada para se defender 
na ação, tendo inclusive se manifestado em diversas ocasiões e até mesmo interposto apelo 
para arguir sua ilegitimidade passiva, resta evidenciado que sua citação decorreu de manifesto 
equívoco praticado exclusivamente pela serventia judicial de primeiro grau de jurisdição.

Sendo assim, impõe-se sanear referida irregularidade, de modo a excluir defi nitivamente 
a empresa Mistral Administradora Ltda. da lide, já que sequer fora incluída no polo passivo da 
contenda pela parte autora/apelada.

2. Da impugnação à gratuidade judiciária concedida ao autor/apelado

Em seu apelo, a ré Maria Sylvia Esteves Calazans Luz impugnou a concessão da gratuidade 
judiciária ao autor/apelado, alegando que não restou comprovado o estado de hipossufi ciência 
fi nanceira do benefi ciário.

Sucede que a gratuidade judiciária fora deferida ao autor/apelado pelo juízo a quo logo 
no início da ação, especifi camente no momento em que fora recebida a petição inicial, em 
18/10/2007, sendo que a apelante somente veio impugnar a concessão do benefício quando da 
interposição de seu apelo, em 18/11/2016, cerca de 9 (nove) anos após o deferimento da benesse, 
quando já precluso seu direito, especialmente ante a falta de indicação de qualquer fato super-
veniente apto a demonstrar alteração no estado de hipossufi ciência fi nanceira do benefi ciário.

Além disso, é assente no âmbito do STJ o entendimento de que “a declaração de hipossufi ci-
ência econômica fi rmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo 
à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 
possui capacidade para custear as despesas processuais” (AgInt no AREsp 525.359, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 01/03/2018); valendo destacar, no particular, que a 
impugnante não apresentou absolutamente nenhum elemento probatório apto a informar a 
presunção de veracidade da declaração de carência formulada pelo autor/apelado.

Portanto, rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária.
3. Da arguição de nulidade por vício na procuração outorgada pelo autor/apelado

Conforme relatado, a ré Maria Sylvia Esteves Calazans Luz suscitou a nulidade do processo 
fundada em suposto vício na procuração outorgada pelo autor/apelado, que se autoafi rmou 
analfabeto e indígena, mas não formalizou o instrumento de mandato a rogo, com testemu-
nhas e por instrumento público, nem fora assistido pelo órgão tutelar competente (Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI).

Todavia, extrai-se dos autos que o autor/apelado assinou tanto a procuração particular de 
fl . 18, quanto a declaração de pobreza de fl . 19 e a procuração pública de fl . 216, esta última 
sob os cuidados da competente tabeliã de notas da comarca de Santa Cruz Cabrália/BA. 
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Neste sentido, não vislumbro indicativos concretos de analfabetismo sufi ciente à decretação 
de nulidade do processo, até porque restou bem claro no conteúdo do instrumento público de 
mandato a real intenção do outorgante em conferir poderes de representação para a defesa de 
seus direitos e interesses na presente ação judicial, cujo texto inclusive fora lido pela tabeliã e 
anuído expressamente pelo autor/apelado (fl . 216).

Além disso, o art. 7º da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio) indica que apenas os índios 
não integrados à comunhão nacional (silvícolas) sujeitam-se ao regime tutelar da União (por 
intermédio da FUNAI), sendo que o caso concreto demonstra que autor/apelado não se encontra 
nesta situação jurídica. Com efeito, seus pais foram civilmente casados, conforme se verifi ca 
da Certidão de Casamento de fl . 41, lavrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 
da comarca de Porto Seguro, tendo o genitor se qualifi cado como lavrador e a genitora como 
doméstica; ademais, as fotografi as de fl s. 47/61 dão conta de que o autor/apelado utiliza roupas 
próprias do cidadão comum (calça jeans e blusa 'polo'). O que os autos aparentam indicar é 
que o autor/apelado pode ter descendência indígena, mas isso não conduz automaticamente 
à nulidade da procuração outorgada nem à necessidade de intervenção da FUNAI, sobretudo 
porque, conforme já disposto, não há o menor indício de que o autor/apelado seja um silvícola, 
de modo a atrair a proteção jurídica outorgada aos indígenas.

Nesse contexto, extrai-se que o autor/apelado se autodeclarou “incapaz de exercer pesso-
almente os atos da vida civil” na petição de fl . 193 com o propósito específi co de impugnar a 
validade do “Termo de Conciliação”, onde ele teria convalidado a venda da posse anteriormente 
realizada por sua genitora em contrapartida ao recebimento de um outro imóvel. Tanto que 
ingressou em juízo sem alegar sua incapacidade, nem requerer qualquer proteção jurídica por 
conta de sua suposta condição de analfabeto e indígena.

No meu sentir, até se poderia cogitar em litigância de má-fé, já que o autor/apelado ajuizou 
a ação com procuração particular sem ser a rogo, sem indicação de analfabetismo e sem alegação 
de hipossufi ciência por ser indígena, e somente depois de apresentado pelos réus o fato extintivo 
do direito alegado (“Termo de Conciliação”) que o autor passou a suscitar sua condição de inca-
paz. Este comportamento contraditório infringe os princípios da boa-fé e lealdade, e, realmente, 
poderia até caracterizar litigância de má-fé, mas não a nulidade do instrumento de mandato.

Entretanto, conforme já exposto, não se vislumbra a alegada incapacidade do autor/
apelado para a prática dos atos da vida civil, inexistindo, por conseguinte, qualquer vício nas 
procurações por ele outorgadas.

4. Da arguição de nulidade por ausência de inclusão dos demais herdeiros da genitora 
do autor/apelado na lide

Em sua manifestação neste segundo grau de jurisdição, a douta Procuradoria de Justiça 
arguiu nulidade processual, pois os demais herdeiros da genitora do autor não foram incluídos 
na lide.

Rememore-se, por oportuno, que a demanda fora ajuizada com o objetivo de anular a venda 
de 100ha (cem hectares) de posse de imóvel, realizada pela genitora do autor quando este ainda 
era menor de idade, o que implicaria em nulidade absoluta e insanável por violar o direito do 
autor sobre parte da posse, herdada após o falecimento de seu genitor.

Nesse ponto, sobreleva ressaltar, inicialmente, que não há nos autos prova inequívoca 
de que a genitora do autor deixou outros fi lhos, tendo em vista que a informação contida na 
Certidão de Óbito de fl . 45 consiste apenas em uma declaração prestada sem comprovação 

documental. Em outras palavras, apesar de consubstanciar início de prova, sequer se sabe ao 
certo se existem outros herdeiros para serem incluídos na lide.

Ademais, verifi ca-se claramente que a presente demanda não tem aptidão para causar 
quaisquer prejuízos aos eventuais irmãos do autor, já que, caso a ação seja julgada proce-
dente, eles serão benefi ciados pelo provimento jurisdicional, pois passarão a titularizar, por 
herança, parte da posse do imóvel que supostamente fora vendida ilicitamente pela genitora 
falecida. Assim, se nulidade houvesse, seria o caso de aplicar o princípio pas de nullité sans 
grief e privilegiar o julgamento imediato do mérito da causa, que fora ajuizada há mais de 10 
(dez) anos. Em complemento, conforme restará demonstrado adiante, a solução jurídica 
sobre o mérito da contenda resguardará eventuais direitos dos eventuais herdeiros irmãos 
do autor/apelado.

De arremate, evidente que o fato de os eventuais irmãos do autor não terem ingressado 
em juízo para defender os respectivos quinhões hereditários não poderia prejudicar o direito do 
autor de propor ação objetivando anular a venda realizada por sua mãe sem seu consentimento 
e sem prévia autorização judicial.

Nesse contexto, rejeita-se a arguição de nulidade suscitada pelo órgão ministerial.
5. Do exame meritório

Após devidamente enfrentadas as questões prévias capazes de prejudicar o julgamento de 
mérito das pretensões recursais, impõe-se apreciar a questão de fundo submetida a julgamento, 
valendo destacar que as outras questões prévias suscitadas (nulidade processual por ausência 
de participação do Estado da Bahia na lide e por necessidade de produção de prova pericial) 
restarão prejudicadas pela conclusão meritória.

A propósito, dispõe o art. 282, § 2º, do CPC/2015 que “quando puder decidir o mérito 
a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem 
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, sendo esta a hipótese dos autos.

E quanto ao pleito meritório, verifi ca-se que o autor pretende anular a venda de 100 
hectares de posse de gleba de terras que pode ser subdivida em duas áreas distintas: (i) uma 
área de terras aparentemente sem registro em cartório de imóveis, de 49 hectares, possuída 
exclusivamente pelo primeiro réu, João José Calazans Luz Filho; (ii) e uma área de 51 hectares 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto Seguro sob a 
matrícula nº 2.249, que era de propriedade do Estado da Bahia e que fora regularmente adquirida 
pelo primeiro réu, João José Calazans Luz Filho, e posteriormente desmembrada e transferida 
em cartório aos demais réus.

Nesse contexto, para facilitar o julgamento, opta-se por apreciar separadamente as pre-
tensões atinentes a cada uma das áreas acima indicadas, tendo em vista que a solução jurídica 
será distinta para elas.

5.1. Da pretensão de nulidade contratual e de restabelecimento da posse da área de 
49 hectares aparentemente sem registro em cartório de imóveis

Conforme já explicitado, a genitora do autor vendeu ao primeiro réu, João José Calazans 
Luz Filho, a posse de 100 hectares de gleba de terras e pequenas benfeitorias, localizada no 
Município de Porto Seguro, em área denominada “Alto da Boa Vista”, formalizada por “escritura 
pública de cessão e transferência de direito pessoal sobre benfeitorias”, junto ao Cartório de 
Notas da Comarca de Porto Seguro, em 03/09/1975.

Desses 100 hectares, 49 hectares diz respeito a uma área de terras sem informação de 
registro em cartório de imóveis, atualmente ainda possuída exclusivamente pelo primeiro réu, 
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João José Calazans Luz Filho. Neste subtópico, será analisada apenas a pretensão concernente 
a esta área específi ca de 49 hectares.

Alegou o autor/apelado, em síntese, que seu pai exerceu posse plena sobre a mencionada 
área de terras até o ano de 1973, quando veio a falecer; e que, dois anos depois, em 1975, sua 
mãe vendeu a posse de toda a área em questão para João José Calazans Luz Filho, desconside-
rando completamente seu direito à herança deixada pelo genitor.

Complementou, o autor, esclarecendo que possuía apenas 13 (treze) anos de idade quando 
seu pai faleceu (1973); e 15 (quinze) quando sua mãe vendeu a posse da área respectiva (1975); 
sendo absolutamente incapaz, nos termos do art. 5º, inciso I, do CC/1916, vigente à época do 
fato. Asseverou que era fi lho único e que, como seus pais eram civilmente casados sob o regime 
de comunhão universal, possuía direito a 50% (cinquenta por cento) dos bens deixados por seu 
pai, apresentando-se nula de pleno direito ao menos parte da venda da posse realizada por sua 
mãe. Defendeu que os negócios jurídicos absolutamente nulos são insanáveis, inefi cazes e não 
convalescem pelo decurso do tempo, sendo incogitável a ocorrência de prescrição, que sequer 
se defl agra contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 169, inciso I, do CC/1916.

Pois bem.
Considerando que essa pretensão específi ca atinge apenas a esfera jurídica do réu João 

José Calazans Luz Filho, já que os outros quatro réus apenas foram atingidos pela sentença por 
serem proprietários da outra parte do imóvel (de 51 hectares, que será enfrentada no próximo 
subtópico), cumpre-me apreciar nesta ocasião apenas as razões recursais deduzidas justamente 
pelo réu João José Calazans Luz Filho.

Após a sentença de procedência, o referido réu apelou (i) arguindo a prescrição da preten-
são autoral (ii) e defendendo que em 06/08/1982 o autor, já maior de idade, fi rmou consigo 
um “Termo de Conciliação”, convalidando justamente a venda da área de terras realizada por 
sua mãe em 1975, reivindicada nesta demanda, mediante a transferência de um outro imóvel 
escriturado em contrapartida.

Quanto à prescrição, impõe-se consignar, desde logo, que resta preclusa a discussão sobre 
a matéria.

Com efeito, mediante decisão de saneamento proferida em 18/12/2014 o juízo a quo 
rejeitou a arguição de prescrição, por entender que o negócio jurídico (venda da posse em 1975) 
afi gurou-se absolutamente nulo, em razão da ilicitude de seu objeto. Consignou que a venda 
realizada por aquele que não possui poder de disposição sobre a coisa (venda a non domino) 
confi gura negócio inexistente; que parte da posse da área passou a integrar o patrimônio 
do autor com o falecimento de seu pai, e que somente poderia ser vendida com autorização 
judicial, diante de sua menoridade; e que não ocorreu a prescrição porque negócio nulo não 
é suscetível de confi rmação nem convalesce pelo decurso do tempo, podendo a nulidade ser 
arguida a qualquer tempo.

Contra essa decisão não fora interposto qualquer recurso pelas partes, afi gurando-se 
precluso o direito do réu/apelante de forçar nova apreciação da questão em sede de recurso 
de apelação. No particular, sobreleva ressaltar que o decisum fora proferido sob a égide do 
CPC/1973, quando era plenamente cabível o agravo de instrumento contra toda e qualquer 
decisão interlocutória, inclusive a de saneamento do feito.

Como o art. 507 do CPC/2015 (equivalente ao art. 473 do CPC/1973) dispõe expressa-
mente que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo 

respeito se operou a preclusão”, não é dado ao interessado impugnar por recurso de apelação 
o que deveria ter sido impugnado, no tempo oportuno, pela via do agravo de instrumento.

E nem se alegue que prescrição é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qual-
quer tempo e grau de jurisdição, pois esta conclusão somente se aplica às questões ainda não 
decididas no processo, conforme entendimento assente na doutrina e na jurisprudência do 
STF e do STJ.

Nesse sentido, o magistério de Fredie Didier Jr.2

Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso, reveja questão que já fora an-
teriormente decidida, mesmo se de natureza processual, e em relação a qual se operou a 
preclusão. O que se permite é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admis-
sibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex offi  cio de tais questões, 
fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as 
que poderia ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex offi  cio de 
tais questões signifi ca, tão somente, que elas pode ser examinadas pelo Judiciário sem a provoca-
ção das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para 
o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame.

Também nesse sentido, o posicionamento sumulado do STF:

Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões 
deixadas, explícita ou implicitamente, para a sentença.

(STF, Súmula 424, Tribunal Pleno, DJ de 06/07/1964)

E o entendimento reiterado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCU-
RIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. (...)

3. Por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qualquer momento nas 
instâncias ordinárias. Entretanto, incidirá a preclusão se já houver pronunciamento judi-
cial a respeito da questão, sendo inadmissível o ressurgimento posterior da controvérsia.

(STJ, AgInt no REsp 1.403.886/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
DJe de 29/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FINOR. LEGITIMIDADE DO 
BANCO DO NORDESTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 3. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA 
DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLU-
SÃO. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Não obstante a prescrição seja matéria de ordem pública, deve ser impugnada oportu-
namente, no momento em que é apreciada pelo Magistrado a quo, sob pena de preclusão.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 1.380.664/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEI-
RA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. 
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍ-
DICA. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO.

2. DIDIER JR. Fredie; Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. 15ª edição. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 593.
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(...)

2. Mesmo as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a qual-
quer tempo sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 308.096/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUAR-
TA TURMA, DJe de 18/12/2017)

Nesse contexto, tendo em vista que as questões já decididas, sejam de ordem pública 
ou não, precluem normalmente caso não haja a interposição de recurso no tempo oportuno, 
diante da submissão à coisa julgada formal e material, forçoso reconhecer que resta preclusa 
nova discussão sobre a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão autoral.

Superada a controvérsia atinente à prescrição, urge enfrentar apenas a alegação de que o 
autor/apelado, em 06/08/1982, já maior de idade com 22 anos, teria fi rmado um “Termo de 
Conciliação” com o réu/apelante, convalidando justamente a venda da posse da área de terras, 
realizada por sua mãe em 1975, reivindicada nesta demanda, em contrapartida à transferência 
de um outro imóvel escriturado para o nome do autor/apelado.

De logo, já se pode extrair que o próprio réu/apelante reconhece que o autor/apelado 
possuía direito à parte da área cuja posse fora vendida pela genitora. Contudo, apresenta 
um fato extintivo da pretensão autoral, materializada no retrocitado “Termo de Conciliação”, 
onde o autor teria permutado seu direito à parte da posse por um outro imóvel “escriturado” 
localizado no povoado de Trancoso.

Sucede que não vislumbro a menor consistência probatória no sobredito “Termo de Con-
ciliação”.

Primeiro, porque o autor/apelado, tempestivamente, contestou sua suposta assinatura 
aposta no documento e porque o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura é da parte 
que produziu o documento, nos termos dos arts. 388, inciso I, e 389, inciso II, do CPC/1973, 
vigentes à época da impugnação:

Art. 388. Cessa a fé do documento particular quando:

I – lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a veracidade;

Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento, à parte que a arguir;

II – se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento.

No caso concreto, o autor/apelado impugnou a sua assinatura aposta na cópia do docu-
mento antes mesmo de ser intimado para se manifestar (fl s. 130 e 132/137), reiterando a impug-
nação tão logo fora juntado o instrumento original (fl s. 229 e 232), sendo que o réu/apelante, 
que produziu o documento, não requereu nem elaborou qualquer prova para demonstrar a 
legitimidade da assinatura do autor, sendo que este ônus lhe competia, nos termos do art. 
389, inciso II, do CPC/1973, aplicável ao caso.

Saliente-se que o juízo a quo já tinha alertado ao réu/apelante, em decisão específi ca (fl . 
212), que “negada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova reverte à parte contrária 
(artigos 372 c/c 389 do CPC)”. No entanto, conforme já apontado, optou o réu/apelante por 
quedar-se inerte e sofrer as consequências processuais de sua inação, restando cessada a fé do 
documento particular intitulado “Termo de Conciliação”, nos termos do art. 388 do CPC/1973.

Em complemento, sobreleva ressaltar que também não restou minimamente respaldado 
o quanto disposto no “Termo de Conciliação”, tendo em vista que não há nos autos o menor 

indicativo de que outro imóvel “escriturado” tenha sido transferido ao autor/apelado em con-
trapartida à suposta convalidação da venda da posse realizada pela sua genitora.

Ora, caso outro imóvel tivesse efetivamente sido transferido ao autor/apelado, teria o réu/
apelante comprovado documentalmente o fato, já que consta do “Termo de Conciliação” que 
fora entregue na data de assinatura do instrumento “a escritura de um terreno” localizado no 
povoado de Trancoso. Trata-se, inclusive, de prova de fácil produção. Contudo, repita-se, não 
há nos autos absolutamente nenhum documento comprovando a transferência de qualquer 
imóvel que seja para o nome do autor/apelado. Em outras palavras, apesar de o réu/apelante ter 
alegado a existência de um fato extintivo do direito do autor, não logrou êxito em comprovar 
suas assertivas, de modo que o multicitado “Termo de Conciliação” consubstancia-se apenas 
num documento sem o menor respaldo probatório, especialmente porque desacompanhado de 
quaisquer elementos indicativos mínimos da permuta nele disposta.

Diante desse quadro, evidente que a venda de toda a posse do falecido genitor pela genitora 
do autor/apelado, quando este ainda era menor de idade (15 anos), sem prévio consentimento 
nem autorização judicial (art. 386 do CC/1916), afi gurou-se nula de pleno direito, ao menos em 
relação à metade do imóvel, já que o descendente é herdeiro necessário (art. 1.603, inciso I, do 
CC/1916) e que seus pais eram casados pelo regime da comunhão universal (fl . 41), devendo ser 
respeitada tanto a meação do cônjuge sobrevivente quanto a quota parte do herdeiro descendente.

Aliás, o direito do autor/apelado sobre parte do imóvel cuja posse fora vendida pela geni-
tora é incontroverso nos autos, pois em momento nenhum o réu contesta esse direito. Ao 
contrário, confessa o direito do autor, mas argui que tal direito não mais subsiste em razão da 
permuta constante do “Termo de Conciliação”, o qual, conforme já explicitado, não merece 
ser considerado como fato extintivo do direito alegado.

Portanto, especifi camente no que toca à pretensão de nulidade contratual e de restabe-
lecimento de metade da posse da área de 49 hectares aparentemente sem registro em cartório 
de imóveis, julgo que a sentença merece ser confi rmada. Todavia, tenho que, por ora, não se 
pode afi rmar que o autor/apelado possua efetivamente direito à metade da posse da área vendida 
por sua genitora. Explico.

É que embora o autor/apelado tenha afi rmado ser o único fi lho de seu pai e sua mãe, 
extrai-se da Certidão de Óbito de fl . 43 que seu genitor deixou 3 (três) fi lhos. Sendo assim, 
muito embora a informação contida na referida certidão não possua consistência probatória 
inequívoca, por lastrear-se numa mera declaração prestada sem respaldo documental, julgo ser 
o caso de permitir o restabelecimento da posse do autor/apelado e seus eventuais irmãos, 
mas condicionar a defi nição dos quinhões respectivos à prévia conclusão do processo de 
inventário do genitor.

Ora, se o pai do autor/apelado tiver mesmo deixado outros fi lhos, conforme indicado na 
Certidão de Óbito, evidente que eles também possuem direito a parte da posse reivindicada nesta 
demanda, cuja quota parte somente poderá ser precisamente apurada em sede de inventário, 
seja judicial ou extrajudicial.

Nesse contexto, se por um lado é incabível condicionar a admissibilidade da presente 
ação de nulidade à intervenção dos eventuais irmãos do autor no feito, por outro é certo que 
a defi nição dos respectivos quinhões hereditários, os quais somente podem ser renunciados de 
forma expressa (vide art. 1.581 do CC/1916 e art. 1.806 do CC/2002), devem ser resguardados 
nesta prestação jurisdicional, de modo a não causar quaisquer prejuízos ao demais herdeiros 
necessários, motivo pelo qual o processo de inventário se apresenta indispensável para a defi nição 
da quota parte do autor/apelado.
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Por fi m, uma última questão a ser dirimida neste subtópico diz respeito à efetividade da 
tutela jurisdicional e à possibilidade fática de dar cumprimento à decisão. É que o autor/apelado 
requereu na petição inicial a declaração de nulidade da venda da posse e o restabelecimento de 
seu direito sobre “metade” do imóvel.

Ora, como defi nir qual metade caberá ao autor/apelado e seus eventuais irmãos e qual 
metade caberá ao réu/apelante? Até mesmo o pedido de perícia formulado por um dos outros 
réus revela-se absolutamente inócuo, já que o perito também não poderá delimitar qual parte 
cabe a quem, pois a área é una e indivisa, e certamente a controvérsia não poderá ser dirimida 
passando uma régua sobre a gleba de terras.

No meu sentir, diante da aparente impossibilidade de se efetivar a tutela específi ca reque-
rida, salvo eventual acordo entre as partes, penso que a única solução viável para a contenda 
será a conversão da obrigação de restabelecimento de metade da posse ao autor/apelado (em 
condomínio com seus eventuais irmãos) em perdas e danos, o que deverá ser devidamente 
requerido e apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 499 do CPC/2015, 
e fi ca desde já autorizado caso não haja transação entre os litigantes.

Ante o exposto, entendo ser o caso de negar provimento ao recurso de apelação interposto 
por João José Calazans Luz Filho, mantendo-se a nulidade parcial do contrato de venda de posse 
(materializado na escritura pública de fl . 22), especifi camente em relação à metade da área de 
49 hectares aparentemente sem registro em cartório de imóveis.

Portanto, fi ca convalidada a venda de 24,5 hectares de posse ao réu/apelante João José 
Calazans Luz Filho e decretada nula a venda dos outros 24,5 hectares restantes, restaurando-se 
a posse do autor/apelado Francisco José do Nascimento Goivado e de seus eventuais irmãos 
sobre esta metade. Reitere-se que a quota parte específi ca do autor somente poderá ser defi nida 
após a conclusão do processo de inventário de seu genitor, de modo a resguardar direitos de 
seus eventuais irmãos.

Por fi m, na impossibilidade de efetivar a tutela específi ca, delimitando-se precisamente 
qual metade da gleba de terras caberá a cada uma as partes (autor/irmãos e réu João Calazans), 
fi ca desde logo autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos, a ser requerida e apurada 
em sede de liquidação de sentença.

Devidamente enfrentada a pretensão recursal atinente à área de 49 hectares aparente-
mente sem registro em cartório de imóveis, passa-se a apreciar o pleito de nulidade contratual 
concernente ao imóvel de 51 hectares que era de propriedade do Estado da Bahia e que fora 
sucessivamente desmembrado e transferido aos cinco réus/apelantes.

5.2. Da pretensão de nulidade contratual e de restabelecimento da posse do imóvel 
de 51 hectares que era de propriedade do Estado da Bahia e que fora sucessivamente des-
membrado e transferido aos cinco réus/apelantes

Embora esta relatora tenha intimado as partes para se manifestarem sobre a existência de 
interesse processual do autor/apelado sobre o pedido de declaração de nulidade contratual com 
repercussão no restabelecimento de sua posse sobre a área de 51 hectares que era de propriedade 
do Estado da Bahia e que fora sucessivamente desmembrada e transferida aos demais réus/
apelantes, cumpre-me reconhecer que, em verdade, esta questão se confunde com o mérito da 
causa, de sorte que será apreciada no contexto meritório.

Pois bem.

Conforme já explicitado, a genitora do autor vendeu ao primeiro réu, João José Calazans 
Luz Filho, a posse de 100 hectares de gleba de terras e pequenas benfeitorias, localizada no 
Município de Porto Seguro, em área denominada “Alto da Boa Vista”, formalizada por “escritura 
pública de cessão e transferência de direito pessoal sobre benfeitorias”, junto ao Cartório de 
Notas da Comarca de Porto Seguro, em 03/09/1975.

A despeito da compra da posse indicada acima, o mesmo réu João José Calazans Luz Filho 
adquiriu, em 22/06/1978, a propriedade plena de 51 hectares integrantes dos 100 hectares 
que já havia comprado a posse (art. 1.245 do CC/2002). Conforme se extrai da matrícula nº 
2.249, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto Seguro, referida 
propriedade fora adquirida do Estado da Bahia, consoante disposto no título de compra de 
terras nº 43.148, expedido nos termos da Lei nº 3.038/1972, regulamentada pelo Decreto nº 
23.401/1973.

Posteriormente, essa propriedade de 51 hectares fora desmembrada e transferida regular-
mente em cartório para os réus Maria Sylvia Esteves Calazans Luz (ex-esposa do réu João José 
Calazans Luz Filho, cuja aquisição decorreu de divórcio – matrícula nº 24.525), Suzana Maria 
Pires de Albuquerque (adquirida por compra e venda – matrícula nº 22.557), Daniel Bangalter 
(adquirido por compra e venda – matrícula nº 22.557) e SET Construções e Empreendimentos 
Ltda. (adquirido por compra e venda – matrícula nº 24.524).

Nesse contexto, evidencia-se que essa parte do imóvel (51 hectares), regularmente regis-
trada em cartório, que era de propriedade do Estado da Bahia, que fora legalmente adquirida 
pelo réu/apelante João José Calazans Luz Filho, e que posteriormente fora desmembrada e 
sucessivamente transferida aos demais réus/apelantes, não poderá ter a posse restabelecida 
ao autor/apelado, já que todos os poderes inerentes à propriedade vêm sendo exercidos 
plenamente, e de boa-fé, pelos réus há muito tempo (art. 1.228 do CC/2002). Conforme 
narrado, o primeiro réu adquiriu referida propriedade do Estado da Bahia há cerca de 40 
(quarenta) anos.

A rigor, juridicamente, o genitor do autor/apelado jamais teve a posse desses 51 hectares, 
pois até 1978 a propriedade do imóvel era do Estado da Bahia, tratando-se, portanto, de bem 
público, suscetível de mera detenção irregular e precária pelo particular, jamais de posse. Nesse 
sentido, o posicionamento assente no âmbito do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO 
DO JULGADO. EXISTÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREI-
TO DE POSSE. DESCABIMENTO. MERA DETENÇÃO DO BEM.

1. Não há falar em violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fun-
damenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. Confi gurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera 
detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel, retenção 
das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé. Precedentes.

3. Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-pro-
batória dos autos. Incidência da orientação fi xada pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
03/04/2018)

Nesse contexto, muito embora a genitora do autor/apelado tenha vendido a “posse” desses 
51 hectares em 1975, os elementos constantes dos autos denunciam claramente que o imóvel era 
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de propriedade do Estado da Bahia até 1978, afi gurando-se destituída de plausibilidade jurídica 
a pretensão de se restabelecer uma posse que sequer existia juridicamente, já que no máximo 
os genitores do autor possuíram a detenção irregular e precária sobre o bem.

Somente depois que o Estado da Bahia decidiu vender a propriedade do imóvel ao réu/
apelante João José Calazans Luz Filho, por meio do título de compra de terras nº 43.148, em 
1978, é que o imóvel deixou de ser público e passou a ser suscetível de posse por particular, 
mas isto apenas ocorreu cerca de 3 (três) anos após a venda da “posse” pela genitora do autor/
apelado, de sorte que a pretensão de restabelecimento de uma posse anterior a 1978 não 
possui o menor respaldo jurídico.

Em complemento, como este processo sequer cuida de uma demanda possessória pro-
priamente dita, mas sim de uma ação de nulidade de contrato de venda de “posse”, evidente 
que a proteção integral à propriedade plena do bem (usar, gozar, possuir, dispor etc.) deve 
se sobrepor à pretensão de restabelecimento da posse (rectius: detenção) como decorrência 
de uma nulidade contratual, sobretudo em se tratando de imóveis legalmente adquiridos e 
devidamente registrados em cartório, por pessoas imbuídas de boa-fé, ao longo dos últimos 40 
(quarenta) anos.

Ante o exposto, entendo ser o caso de acolher parcialmente o recurso de apelação inter-
posto pela SET Construções e Empreendimentos Ltda., de modo a julgar improcedente a ação 
ordinária, especifi camente no que toca ao pedido de nulidade contratual e restabelecimento 
da “posse” sobre o imóvel de 51 hectares, originariamente registrada no Cartório de Registro 
de Imóveis da comarca de Porto Seguro sob a matrícula nº 2.249, que já fora desmembrado e 
atualmente é de propriedade dos cinco réus/apelantes.

Diante do provimento do apelo da SET Construções e Empreendimentos Ltda. nesse 
particular, resta prejudicada a análise das demais razões recursais deduzidas por Maria Sylvia 
Esteves Calazans Luz, Suzana Maria Pires de Albuquerque e Daniel Bangalter, tendo em vista 
que o litisconsórcio passivo quanto a área de 51 hectares é unitário e a solução da lide há de ser 
uniforme para todos (art. 116 do CC/2015).

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. CONHECER dos cinco recursos de apelação e rejeitar as preliminares arguidas;

2. NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por João José Calazans Luz Filho, man-
tendo-se a nulidade parcial do contrato de venda de posse (materializado na escritura pública 
de fl . 22), especifi camente em relação à metade da área de 49 hectares aparentemente sem 
registro em cartório de imóveis;

2.1. Em decorrência, fi ca convalidada a venda de 24,5 hectares de posse ao réu/apelante 
João José Calazans Luz Filho e decretada nula a venda dos outros 24,5 hectares restantes, restau-
rando-se a posse do autor/apelado Francisco José do Nascimento Goivado e de seus eventuais 
irmãos sobre esta metade;

2.2. Ressalve-se que a quota parte específi ca do autor/apelado Francisco José do Nascimento 
Goivado somente poderá ser defi nida após a conclusão do processo de inventário de seu genitor, 
de modo a resguardar direitos de seus eventuais irmãos;

2.3. Na impossibilidade efetivar a tutela específi ca, delimitando-se precisamente qual 
metade da gleba de terras caberá a cada uma das partes (autor/irmãos e réu João Calazans), fi ca 
desde logo autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos, a ser requerida e apurada 
em sede de liquidação de sentença;

3. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo interposto pela SET Construções e Empre-
endimentos Ltda., de modo a julgar improcedente a ação ordinária, especifi camente no 
que toca ao pedido de nulidade contratual e restabelecimento da posse sobre o imóvel de 51 
hectares, originariamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto 
Seguro sob a matrícula nº 2.249, que já fora desmembrado e atualmente é de propriedade dos 
cinco réus/apelantes;

3.1. Com o provimento do apelo da SET Construções e Empreendimentos Ltda. nesse 
particular, resta igualmente preservada a propriedade plena de Maria Sylvia Esteves Calazans 
Luz, Suzana Maria Pires de Albuquerque e Daniel Bangalter, tendo em vista que o litisconsórcio 
passivo quanto à área de 51 hectares é unitário e a solução da lide há de ser uniforme para todos 
(art. 116 do CC/2015);

3.2. Em consequência, determina-se a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imó-
veis da comarca de Porto Seguro para que cancele eventuais averbações realizadas nos imóveis 
matriculados sob os ns. 2.249, 24.525, 22.557 e 24.254 em razão do eventual cumprimento 
provisório da sentença proferida pelo juízo a quo, de modo a excluir qualquer direito de Fran-
cisco José do Nascimento Goivado sobre estes imóveis.

4. Diante da parcial modifi cação do quadro sucumbencial, condena-se (i) o réu/apelante 
João José Calazans Luz Filho, isoladamente, a pagar honorários advocatícios ao autor/apelado 
Francisco José do Nascimento Goivado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já consi-
derando a majorante recursal (art. 85, § 11º, do CPC/2015), por ser inestimável o proveito 
econômico e baixo o valor atribuído à causa (art. 85, § 8º, do CPC/2015); (ii) e o autor/
apelado Francisco José do Nascimento Goivado a pagar honorários advocatícios no importe de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos demais réus/apelantes, cuja exigibilidade fi ca suspensa, por 
conta da concessão da gratuidade judiciária pelo juízo a quo.

TJBA – Apelação nº 0534052-25.2015.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Relator (a): Des. 
Emílio Salomão Pinto Resedá, julgado em 30/01/2018

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO DE PEDIDOS JULGADOS IMPROCE-
DENTES. FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL BASEADA NO RECO-
NHECIMENTO DE SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. 
CONCLUSÃO EQUIVOCADA. VÍCIO SOCIAL QUE EXIGE DEMONS-
TRAÇÃO CABAL DE SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
CONSTATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ NÃO DESINCUMBI-
DO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS ENTRE SI E OITIVA DE 
TODAS AS TESTEMUNHAS SEM O COMPROMISSO LEGAL EM DE-
CORRÊNCIA DE AFINIDADE COM AS PARTES. FRAGILIDADE DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO TESTEMUNHAL. INSTITUTO DA SI-
MULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS BÁSICOS CONFIGURADO-
RES. VÍCIO CONSISTENTE NO CONLUIO DE DUAS PESSOAS PARA 
PREJUDICAR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DESTA 
ESTRUTURA EM SITUAÇÃO ENVOLVENDO SOMENTE LOCADOR 
E LOCATÁRIO. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHE-
CIMENTO DO ATO SIMULADOR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE 
ALEGAR O VÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 1916 AO TEMPO 
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DA CONTRATAÇÃO. PRAZO DE 04 ANOS. TRANSCURSO JÁ EFE-
TIVADO. INCIDÊNCIA DECADENCIAL. CONFIGURAÇÃO. SUB-
SISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL MENSAL. 
INCOMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS. DESPEJO. DECRETAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ORDEM DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCI-
DAS E VINCENDAS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA 
CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. CONDENA-
ÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES EM 10% 
SOBRE A CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO 
DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFOR-
MADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 0534052-25.2015.8.05.0001, de 
Salvador, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR provimento ao recurso, 
pelas razões que seguem.

RELATÓRIO

Integro ao presente o relatório da sentença de fl s. 74/75, que julgou improcedente o pedido 
na ação de despejo, ao fundamento de não ter a autora/apelante comprovado a relação locatícia 
com a ré/apelada, àquela condenando nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o 
valor da causa, mas suspenso o pagamento em razão da gratuidade judiciária, acrescentando 
que, não se conformando, Maria de Lourdes Bastos Brito interpôs o apelo de fl s. 77/82, onde 
alega, em suma, ter o Juiz de primeiro grau deixado indevidamente de validar a relação locatí-
cia estabelecida contratualmente entre as partes, ao considerar simulado tal negócio jurídico, 
bem como não se ateve às informações fornecidas na audiência de instrução, vindo a acolher 
as alegações da parte recorrida no sentido de inexistir indício da posse da parte contrária sobre 
o bem vindicado e de possuir a presente demandas naturezas possessória e reivindicatória, 
diversas da locatícia.

Sustenta a recorrente que, em razão das testemunhas possuírem inegável vínculo afetivo 
com as partes que as arrolaram, bem como em face dos depoimentos desses informantes nar-
rarem fatos diametralmente opostos, não poderia o Sentenciante valorar como o fez as oitivas 
realizadas, deixando de dar validade ao negócio jurídico de prova acostada documentalmente ao 
caderno processual. Diz ter, com isso, restado desincumbida do seu ônus probatório, enquanto 
a apelada deixou de trazer qualquer comprovação acerca do alegado vício ou simulação atinente 
ao contrato de locação, aduzindo, ainda, a existência de prova de sua posse sobre o imóvel a 
partir do cadastro imobiliário da Prefeitura, pugnando, ao fi nal, pela reforma da sentença, com 
o provimento do apelo e o julgamento procedente da ação e o despejo da ré.

Contrarrazões, fl s. 85/88, pela manutenção da sentença e improvimento do apelo.
É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação em desfavor da sentença de improcedência dos pedidos em ação 
de despejo proposta contra a apelada pela autora/apelante, fundamentando-se o decisório na 

insubsistência do contrato de aluguel entre as partes, em razão de não ter a autora da ação com-
provado a sua condição de locadora, por ausentes os recibos de pagamento e ter sido simulado 
o pacto locatício avençado, com a questão ultrapassando a natureza de locação para adentrar 
em discussões sobre posse e propriedade.

A sentença atacada tem como conclusão o reconhecimento de suposta simulação con-
tratual, sob o fundamento de “…não existir o contrato de aluguel entre as partes, porque não há 
sequer demonstração de que a autora seja dona do imóvel ou mesmo possuidora. O contrato juntado 
aos autos, portanto, se cuida de negócio simulado, estando demonstradas as alegações da parte ré. É 
importante salientar que não foi juntado aos autos nenhum recibo de pagamento de aluguel, com 
vistas a demonstrar a relação locatícia informada na peça inicial.” (fl . 78).

Como é cediço, a relação locatícia consiste, basicamente, na transferência do direito de 
uso do bem para uma terceira pessoa, e o locador, através do contrato celebrado, direciona ao 
locatário a possibilidade de utilização do imóvel objeto do pacto ou de parte dele. Apesar de ser 
um contrato típico, pois tratado expressamente pela Lei 8245/91, a locação possui fl exibilidade 
tanto quanto ao seu objeto como quanto ao tempo de duração.

Analisando a legislação específi ca em comento, nela não se verifi ca a imposição, pelo legis-
lador, do locatário ser obrigatoriamente o proprietário do imóvel locado, e, ante a ausência de 
tal restrição, viabilizado resta o possuidor fi gurar no polo ativo. Aliás, exemplos justifi cadores 
desta afi rmativa são encontrados no próprio texto legal referido, a exemplo do estabelecido 
em seu art. 7º, a consignar que “Nos casos de extinção de usufruto ou de fi deicomisso, a locação 
celebrada pelo usufrutuário ou fi duciário poderá ser denunciada, com o prazo de trinta dias para a 
desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nuproprietário ou do fi deicomissário, ou 
se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fi duciário.”

Sabe-se que a relação de usufruto e fi deicomisso resulta em direitos reais em coisa alheia 
que, por sua vez, deságuam na manutenção da propriedade no patrimônio originário e na cria-
ção de uma relação que justifi ca o status de possuidor tanto para o usufrutuário quanto para o 
fi deicomissário. Nesta linha de raciocínio, poderia haver relação locatícia entre estes possuidores 
e um terceiro, que, no caso, seria o locatário, demonstrando-se, assim, ser descabida a imposição 
restrita do proprietário no polo desta relação contratual.

Demonstrada a possibilidade do possuidor estabelecer relação locatícia, como ocorrente na 
situação em debate, esclareça-se ter o Código Civil pátrio, no tocante à posse, adotado majo-
ritariamente a teoria de Ihering, segundo a qual será considerado possuidor aquele que detiver 
pelo menos um dos direitos inerentes aos da propriedade, e, em leitura conjugada dos arts. 
485 e 524 do Código Civil de 1916, correspondentes aos atuais arts. 1.196 e 1.228, percebe-se 
bastar ao individuo deter um dos direitos previstos no segundo dispositivo mencionado – uso, 
gozo, disposição e reaver – para ser ele considerado detentor da posse.

No caso concreto, do exame destes autos defl ui a condição de, pelo menos, possuidora, 
da apelante, eis que, conforme a ata de audiência de fl s. 58/68, todas as testemunhas ouvidas 
não foram compromissadas em razão de amizade íntima com as partes, a redundar na falta 
de isenção das declarações prestadas e consequente carência de qualifi cação dos depoimentos 
para validarem a prova testemunhal como hábil a demonstrar a verdade dos fatos. E mesmo na 
condição de informantes, todos os depoimentos restaram contraditórios, com os declarantes da 
parte autora postando-se em posicionamentos diametralmente opostos àqueles adotados pelas 
pessoas apresentadas pela parte ré. Assim sendo, restou inconteste a falta de higidez do conjunto 
probatório testemunhal, de parte a parte, tanto pelo comprometimento dos depoentes com os 
partícipes do processo quanto pelas amplas contradições observadas entre si.
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Todavia, vê-se, da análise da prova documental produzida, ter a apelante trazido, quando 
da apresentação da petição inicial, contrato de locação devidamente assinado pela apelada, 
fl s. 6/7, apresentando, ainda, duas notifi cações extrajudiciais a estas direcionadas, de 2014 e 
2015, fl s. 10/11, ambas alertando sobre a impontualidade no pagamento dos valores a título 
de aluguéis. Tal contrato assinado sem qualquer ressalva pela recorrida, lança fortes luzes sobre 
a possibilidade da posse da recorrente.

De outra banda, quando da apresentação da contestação, a apelada não trouxe nenhum 
documento comprobatório de suas arguições, concentrando-se na alegação de ser possuidora 
do imóvel e questionando a propriedade da apelante, que, segundo ela, inexistia em razão da 
falta de documento registrado em cartório, cuja arguição, no entanto, serve também a elidir 
a propriedade da própria ré, pois esta também não apresentou documento hábil ao exercício 
deste direito.

A ré/recorrida trouxe aos autos, somente, boleto de cobrança da Coelba, fl . 26, em seu 
nome, mas tal documento pode ser conseguido com a mera apresentação de contrato de loca-
ção, como no caso, pois a concessionária transfere regularmente a titularidade da conta para o 
locatário, a signifi car ser este documento inefi caz para demonstrar a inexistência ou nulidade 
do contrato de locação, desde que a titularidade da conta de energia pode ser justifi cada pela 
apresentação do instrumento locatício.

A apelada acostou, ainda, conta de água e comprovante único de IPTU do ano de 2015, 
fl s. 27/28, mas este se refere a terceira pessoa, estranha aos autos e não sendo em nome da autora 
ou da ré não auxilia diretamente na comprovação dos elementos buscados na lide, pois, como 
dantes afi rmado, o contrato de locação pode ser celebrado entre dois possuidores, dispensando-se 
a condição de proprietário que estaria, supostamente, espelhada no boleto de cobrança do IPTU. 
Ou seja, o recibo da conta de água não comprova a posse e o IPTU em nome de terceiro, ao 
contrário, a infi rma em relação à apelada.

Aliás, tocante ao documento de IPTU, é interessante notar ter a apelada apresentado à fl . 
28, boleto de cobrança referente ao ano de 2015, em nome de terceiro, enquanto a apelante 
também traz à fl . 41, boleto de cobrança do IPTU do mesmo ano de 2015, mas já em nome 
desta, cujo cotejo dos documentos faz depreender, no mínimo, a fragilidade das alegações da 
recorrida, pois não possui titularidade em quaisquer destes documentos do imposto municipal, 
além de reforçar a adução da apelante, posto ser titular da cobrança do imposto, em indício de 
posse, que permite a relação locatícia.

Do exposto, somente pode se concluir pela subsistência do contrato locatício e do 
pleito da recorrente, pois a): a fragilidade da prova testemunhal muito pouco aproveita às 
pretensões de quaisquer das partes; b): a prova documental da apelada não se revela sufi ciente 
a comprovar a sua alegação de posse ou propriedade e c): há contrato de locação assinado 
pelos demandantes.

Especifi camente quanto à avença, a sentença concluiu por haver simulação na formação 
contratual, razão para não ser considerada a contratação e consequentemente inexistir despejo 
a ser decretado.

Como se sabe, a simulação é o vício social maculador do negócio jurídico, porque nela a 
vontade das partes, elemento essencial do suporte fático de qualquer contrato, é defeituosa, de 
modo que os contratantes celebram ato jurídico fi ctício com o propósito de prejudicar terceiro. A 
prova da simulação depende, obrigatoriamente, da demonstração evidente de padecer o negócio 
jurídico de defeito de ordem subjetiva, com vistas à decretação da sua nulidade.

No contexto dos autos, a prova produzida não foi sufi ciente para invalidar o contrato 
tido pela sentença como simulado, por inexistência de prova concreta, robusta e inequívoca da 
alegada simulação, revelando-se como único suporte utilizado pelo Julgador para tal conclu-
são a falta de recibos de pagamento, o que não coaduna com a necessidade de prova cabal da 
existência do vício para a declaração de sua existência, pois a falta dos recibos pode decorrer de 
vários fatores, inclusive desídia das partes na emissão e na consecução desta obrigação acessória 
ou mesmo falta de pagamento.

Além disso, milita em favor da autora/apelante a presunção de boa-fé, sendo ônus da ré/
apelada comprovar ter sido o contrato de locação fi rmado de forma maliciosa, encargo do qual 
não se desincumbiu, por completa falta de provas neste sentido.

Ou seja, as provas acostadas aos autos revelam-se insufi cientes para resultarem no reco-
nhecimento da simulação afi ançada, e como o direito pátrio preza pela presunção de boa-fé, 
o ônus probatório para construção dos argumentos demonstrativos da existência de vício na 
contratação, e, por consequência, da má-fé da apelante, cabe à apelada, que não se livrou do 
encargo, razão pela qual o reconhecimento da invalidade contratual é conclusão equivocada.

A tudo acresça-se a verifi cação, no âmbito intrínseco do instituto da simulação, consistir 
ele na reunião de vontades de duas ou mais pessoas para prejudicar terceiro, cuja caracterização 
impõe a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração realizada; o acordo 
entre as partes e o objetivo de enganar, em vício do negócio jurídico com o intuito de mascarar 
a real vontade das partes e conluio visando a enganar terceiro. Segundo Arnaldo Rizzardo, 
verifi ca-se a simulação no negócio jurídico quando “há divergência intencional entre o declarado 
e o pretendido […] As partes combinam e manifestam um contrato que aparece contrariamente ao 
pretendido. Pretende-se realmente aquilo que se passa no interior das consciências, mas expressamente 
algo diferente”” (Parte geral do código civil. Forense, 2002, p. 386). E entende De Plácido e 
Silva ser a simulação produto de um conluio entre os contratantes, com vistas à obtenção de 
efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. (Dicionário Jurídico Conciso, 1ªed., 
Forense, 2008, p. 749). Ainda a respeito do suscitado vício social, traz-se à colação pertinente 
lição de Sílvio de Salvo Venosa:

"Simular é fi ngir, mascarar, camufl ar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio 
que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo exter-
namente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes.

As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir 
aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade.

A característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional entre a vontade e a decla-
ração. Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera aparência do 
negócio e criam a ilusão de existência. Os contratantes pretendem criar aparência de um ato, para assim 
surgir aos olhos de terceiros.

A disparidade entre o querido e o manifestado é produto da deliberação dos contraentes.

Na simulação, há conluio. Existe uma conduta, um processo simulatório; acerto, concerto entre os contra-
entes para proporcionar aparência exterior do negócio. A simulação implica, portanto, mancomunação " 
(Direito Civil: parte geral. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 521).

O caderno processual não atesta ter havido qualquer terceiro que pudesse ser intencional-
mente prejudicado com a contratação, além da própria apelada afi rmar inexistir conchavo com 
a apelante, restringindo-se os efeitos contratuais, forma geral, às próprias partes, o que vem a 
debilitar o argumento da existência de simulação.
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E mais. Na conformidade do art. 104, do Código Civil/1916, vigente à época do contrato 
de locação, “Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros, ou infringir preceito de lei, nada poderão 
alegar, ou requerer os contraentes em juízo quanto à simulação do ato, em litígio de um contra o outro, 
ou contra terceiros”, ou seja, a disposição legal é no sentido de que a simulação não aproveita ao 
seu autor, descabendo aos simuladores, na hipótese em tela trazida pela sentença, alegar o vício 
em juízo um contra o outro ou mesmo contra terceiros, em aplicação ao princípio pelo qual a 
ninguém é dado benefi ciar-se da própria torpeza.

Desta forma, indevida é a alegação de simulação realizada por quem dela teria participado, 
no caso, a apelada.

Noutro passo, o prazo para reclamar em juízo a anulação do contrato por erro, dolo, simu-
lação ou fraude é de 4 (quatro) anos, na égide do Código Civil de 1916, conforme disposto em 
seu artigo 178, § 9º, V, b:

Prescreve:

(...)
§ 9º Em quatro anos:
(...)
V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado 
este:
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

Esclarece Yussef Said Cahali tratar-se, em realidade, de prazo decadencial:

“O Código Civil revogado previa o prazo de quatro anos para que o interessado ajuizasse ação de anu-
lação do ato simulado, a contar da data de sua celebração (art. 178, § 9º, V, b) Embora ali se usasse 
o verbo prescrever, a doutrina entendia que o referido prazo era de decadência, tanto por se tratar do 
exercício de um direito potestativo, como em razão da natureza desconstitutiva da sentença.” (Prescrição 
e Decadência, Ed. RT, 2008, p.192)

A simulação é tratada no atual Código Civil como causa de nulidade do negócio jurídico, 
mas consistia em hipótese de anulabilidade no Código Civil de 1916, sujeita a anulação ao prazo 
decadencial de 4 anos da celebração do contrato eivado de tal vício. E como a perquirição acerca 
da validade de um negócio deve ser realizada segundo a lei vigente ao tempo da constituição do 
ato, já decorreram mais de 4 (quatro) anos contados da celebração da avença, em 28/02/1998, fl s. 
6/7, até a propositura da ação, em 12/06/2015, importando em decadência do direito da apelada 
de anular o contrato com base em erro, dolo, simulação ou fraude, restando, por conseguinte, a 
sua convalidação.

Em resumo: subsistente o contrato e juridicamente injustifi cada a ausência das parcelas 
mensais, confessadamente não pagas pela locatária, a hipótese é, então, de implemento do despejo, 
requerido.

Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo para reformar-se a sentença e julgar 
procedentes os pedidos na ação, determinando-se o despejo da ré/apelada do imóvel objeto da 
demanda, com a expedição do respectivo mandado reintegratório, condenando-se a recorrida no 
pagamento dos aluguéis vencidos e multa contratual, no total de R$ 2.970,00 (dois mil nove-
centos e setenta reais), além dos aluguéis vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel, 
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa. Em razão da sucumbência condena-se a 
ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o 
montante da condenação, a permanecer suspenso diante da concessão da gratuidade judiciária.

TJBA – Apelação nº 0508844-68.2017.8.05.0001, Segunda Câmara Cível , Relator (a): Des. 
Jatahy Júnior julgado em 19/06/2018

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMEN-
TO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 
MORA DO INQUILINO. INCONTROVERSA. MORTE DO PROPRIE-
TÁRIO OUTORGANTE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO 
DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCI-
TO. VEDAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENI-
ZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PURGA DA MORA. OPORTUNIZAÇÃO. 
INOBSERVADA. APELO NÃO PROVIDO.

Apesar do falecimento do outorgante da procuração, a autora mostrou-se legiti-
mada para ingressar com a presente demanda, seja porque fi rmou o contrato de 
locação, seja porque fi gura como inventariante do de cujus.

As partes fi rmaram contrato de locação, sendo que o apelante quedou-se assumi-
damente em mora desde o falecimento do proprietário, em abril de 2014, e desde 
então vem usufruindo gratuitamente do imóvel, em fl agrante enriquecimento 
ilícito, o que não se admite.

Não obstante toda a argumentação lançada pelo apelante, o que se discute nos 
autos não é o domínio do imóvel, mas sim a possibilidade de extinção da relação 
locatícia fi rmada entre as partes.

O ponto nodal da controvérsia reside na legitimidade da autora para ter fi rmado 
o referido contrato, o que fez na vigência da procuração pública outorgada pelo 
proprietário, dando-lhe poderes específi cos para tanto, de modo que nenhuma 
mácula se observa da avença, que se mostra ato jurídico perfeito e não impede a 
continuidade da locação.

Inexiste justifi cativa para anular o contrato, inclusive por não tratar-se o presente 
feito de ação anulatória.

A relação jurídica não padece de máculas, uma vez fi rmada por pessoa munida de 
procuração pública, anteriormente ao falecimento do outorgante. Entendimento 
contrário viria de encontro ao ato jurídico perfeito e chancelaria o enriquecimen-
to ilícito do locatário.

Outrossim, se de um lado o apelante argumenta que o contrato de locação não 
merece fé, por outro, muito menos juridicidade se atribui ao contrato verbal que 
afi rma ter celebrado junto ao proprietário, sobre o qual inexiste qualquer início 
de prova. E mais: fosse anulado o contrato escrito, tampouco subsistiria o direito 
do apelante de permanecer ocupando o imóvel.

Em relação às benfeitorias úteis e necessárias, estas não serão indenizadas, por 
força de cláusula contratual que prevê o perdimento das mesmas em favor do 
locador.

Há que se registrar, ainda, que o juízo de origem oportunizou a purga da mora 
no prazo de 15 dias, providência ignorada pelo acionado.
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ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0508844-68.2017.8.05.0001, 

em que fi guram, como apelante, Durval Geraldo da Silva Neto, e apelada Leda Maria Alfano 
Sacramento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR A PRELIMINAR e, mo 
mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença por seus próprios 
fundamentos.

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por Durval Geraldo da Silva Neto contra a sentença de fl s. 

111/122, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador, que, 
nos autos da ação de despejo movida por Leda Maria Alfano Sacramento, julgou extinto o feito 
sem resolução do mérito em relação à segunda ré Durval Geraldo da Silva Neto – ME, com fulcro 
no art. 485, VI, do CPC, e julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, decretando a 
rescisão do contrato locatício existente entre os litigantes, concedendo ao acionado prazo de 30 
dias para desocupação voluntária, sob pena de evacuação forçada. Condenou o réu ao pagamento 
das custas processuais, e honorários advocatícios fi xados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões, às fl s. 128/147, o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da 
apelada, que se apresentou como proprietária do imóvel quando da assinatura do contrato de 
locação em 02/04/2004, o que não corresponde à realidade.

Narra que o real proprietário, Sr. Heider da Costa Nunes, ao constatar que a autora vinha se 
utilizando da procuração pública que lhe fora outorgada por ele para fi rmar contratos em nome 
próprio.

Assim, procurado pelo real proprietário, este e o apelante fi rmaram contrato verbal de loca-
ção, restando acordado que seria mensalmente pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
diretamente ao Sr. Heider, em espécie em confi ança, até que este veio a falecer em 14/04/2014.

Com o falecimento do proprietário, afi rma o apelante que aguardou ser abordado por qual-
quer dos herdeiros para tratar da questão do imóvel e cobrar eventuais aluguéis, e neste ínterim 
não tinha a quem pagá-los.

Esclarece que a questão da propriedade é comprovada pela Certidão de Inteiro Teor e Ônus 
de fl s. 55/56, onde consta, inclusive, penhora realizada pela Prefeitura de Salvador, em razão de 
débitos tributários acumulados pelo prédio.

Acrescenta que desconhecia o endereço do falecido para ajuizar ação de consignação em 
pagamento, como fez outro inquilino, sendo que, destaca o apelante, este juntou aos autos de seu 
processo contrato fi rmado diretamente com o proprietário, e não com a apelada.

No mérito, o apelante argumenta que, por recomendação do proprietário destruiu a sua via 
do contrato, pois informado que o documento não tinha nenhum valor legal, e que um novo 
contrato seria fi rmado; na ocasião, restou estabelecido, verbalmente, a locação do imóvel pelo valor 
mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que foram sempre pagos pontualmente ao proprietário 
até o seu falecimento.

Diz que a apelada sempre demonstrou desinteresse pelo imóvel, tanto que não realizou 
pagamentos de IPTU/TRSD, o que levou à penhora de todo o prédio para garantia e quitação 
dos débitos junto à Fazenda Municipal.

Afi rma que a apelada abriu processo de inventário do de cujus e juntou o imóvel em testilha 
ao rol de bens daquele, não havendo nenhuma prova de matrimônio ou união estável.

Afi rma o apelante que nunca foi notifi cado para purgar a suposta mora, e reforça que a autora 
não possui legitimidade para receber tais pagamentos.

Ademais, na hipótese de ser válido o contrato carreado à exordial, a procuração pública 
perderia seu efeito legal a partir do falecimento do proprietário.

Argumenta que, ao longo dos 13 anos em que aluga o imóvel em tela, foi criado um ponto 
comercial que o valorizou, e de onde provém toda a renda do apelante.

Conta que tanto o proprietário quanto a apelada descumpriram diversas obrigações estam-
padas no art. 22 da Lei do Inquilinato, sendo que o prédio está, em grande parte, deteriorado e 
invadido, além do que o Sr. Heider jamais forneceu qualquer comprovante de pagamento.

Requer, pois, a extinção do feito sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa; subsidia-
riamente, seja o recurso provido para se declarar nulo o contrato de locação, assegurando-se a 
permanência do apelante no imóvel.

A apelada ofereceu contrarrazões às fl s. 143/146, pugnando pelo não provimento do recurso.

VOTO
Cuida-se de apelação interposta por Durval Geraldo da Silva Neto contra a sentença que, 

nos autos da ação de despejo movida por Leda Maria Alfano Sacramento, julgou extinto o feito 
sem resolução do mérito em relação à segunda ré Durval Geraldo da Silva Neto – ME, com fulcro 
no art. 485, VI, do CPC, e julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, decretando a 
rescisão do contrato locatício existente entre os litigantes, concedendo ao acionado prazo de 30 
dias para desocupação voluntária, sob pena de evacuação forçada. Condenou o réu ao pagamento 
das custas processuais, e honorários advocatícios fi xados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Ab initio, concedo a gratuidade judiciária ao apelante, cuja hipossufi ciência econômica restou 
sufi cientemente demonstrada às fl s. 08/31 dos autos físicos.

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, apesar de a questão confundir-se com o próprio 
mérito da demanda, importa salientar que, apesar do falecimento do outorgante da procuração, 
a autora mostrou-se legitimada para ingressar com a presente demanda, seja porque fi rmou o 
contrato de locação, seja porque fi gura como inventariante do de cujus.

Rejeita-se, pois, a preliminar.
Na hipótese vertente, é incontroverso que as partes celebraram, em 16/04/2004, o contrato 

de locação de fl s. 05/06, tendo como objeto o imóvel comercial ali descrito.
O ponto nodal da controvérsia, suscitada pelo apelante, reside na legitimidade da autora para 

ter fi rmado o referido contrato, o que refl ete no seu interesse processual para ajuizar a presente 
ação de despejo.

Isso porque o imóvel, de fato, pertencia ao extinto Heider da Costa Nunes, o qual, por 
sua vez, outorgou a procuração pública de fl s. 80/81, datada de 12/02/2004, constituindo a ora 
apelada como sua procuradora, concedendo-lhe expressamente poderes especiais para "alugar o 
Prédio de nº 44, situado na Av. Frederico Pontes, nesta Capital, podendo assinar contrato de locação, 
combinar cláusulas e condições de pagamento, (....) constituir advogado com os poderes da cláusula '‘ad 
Judicia’', no foro em geral a fi m de requerer ação de apoio de despejo ou cobrança contra inquilinos, 
podendo receber citação, intimação, notifi cação, representá-lo em audiências, fazer acordos, discorda 
(sic), receber quantias, assinar recibos e dar quitação (…)".

Não se discute a veracidade de tal documento, tampouco possui o apelante, enquanto inqui-
lino, legitimidade para discutir os poderes conferidos à autora. Esta, por sua vez, celebrou o 
contrato na vigência da procuração pública, confi gurando ato jurídico perfeito e não obsta a 
continuidade da locação.
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O que se tem nos autos comprova, com clareza solar, que a autora, devidamente munida de 
procuração pública, fi rmou com o ora apelante o referido contrato de locação, inexistindo qual-
quer justifi cativa plausível para anulá-lo, inclusive, mas não somente, por não se tratar o presente 
feito de ação anulatória.

Nos autos, o que se discute é a relação ex locato fi rmada entre as partes, e não o domínio do 
imóvel nem tampouco o suposto contrato verbal superveniente travado entre o extinto proprietário 
e o apelante, do qual não existe sequer um início de prova.

Ademais, diante da natureza jurídica de título executivo extrajudicial que é conferida ao con-
trato de locação, é pacífi co o entendimento de ser prescindível discutir a propriedade. Observe-se:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMEN-
TO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. POSTE-
RIOR ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, POR TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA. 
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO LOCADOR. RECURSO ESPECIAL CONHECI-
DO E IMPROVIDO. 1. A teor da pacífi ca e numerosa jurisprudência, para a abertura da via especial, 
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem 
como desiderato principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de questões federais não 
debatidas no Tribunal de origem. 2. Hipótese em que a Turma Julgadora não emitiu nenhum juízo 
de valor acerca dos arts. 524 do Código Civil de 1916 e 8º da Lei 8.245/91. Incidência das Súmulas 
282 e 356/STF. 3. O contrato de locação gera uma relação jurídica entre locador e locatário, 
sendo reconhecido, inclusive, como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, IV, 
do CPC. Por conseguinte, é dispensável, na hipótese dos autos, a prova da propriedade do 
imóvel locado, sendo sufi ciente a apresentação do contrato de locação, uma vez que, consoante 
consignado na sentença, até a data de sua prolação o arrematante ainda não havia sido imitido na posse 
do imóvel. 4. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 841.996/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJe 10/03/2008).

Neste jaez, é totalmente irrelevante perquirir a frequência com que a autora frequentava o 
imóvel, e igualmente impertinente ao presente feito analisar se, em outras ações de despejo no 
mesmo prédio, mas referentes a diferentes relações contratuais, não é a autora que fi gura no polo 
ativo, e sim o de cujus; bem como eventuais débitos tributários referentes ao imóvel, mesmo porque, 
conforme colocado pelo juízo a quo, cabia ao inquilino o pagamento de tais exações.

O que se tem, objetivamente, é que as partes fi rmaram contrato de locação válido, e que o 
inquilino quedou-se assumidamente em mora desde o falecimento do proprietário, em 14/04/2014 
(fl . 95), e desde então vem usufruindo gratuitamente do imóvel, em fl agrante enriquecimento 
ilícito. Ademais, antes disso o apelante reconhece que não vinha pagando qualquer valor à recorrida, 
mas sim ao ora de cujus, forte em contrato cuja existência não logrou provar.

Em semelhante tracejo, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ:

LOCAÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO 
POLO ATIVO DA AÇÃO DE DESPEJO. PROVA DA PROPRIEDADE OU DO COMPRO-
MISSO REGISTRADO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SUPERA-
DO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 – A priori, a inexistência de prova da propriedade 
do imóvel ou do compromisso registrado não enseja a ilegitimidade do promitente comprador em propor 
o despejo da locatária que não adimpliu os aluguéis. 2 – Comprovada, na espécie, a condição de locador 
através do respectivo contrato de locação, assinado pela ora agravante, compete à locatária o ônus de 
comprovar a existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 
art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu. 3 – Fere a boa-fé objetiva a conduta da locatária que, após 
exercer a posse direta do imóvel por mais de duas décadas, alega a ilegitimidade do locador em ajuizar 
a ação de despejo por falta de pagamento. 4 – Embora a ora agravante tenha demonstrado a existência 
da divergência jurisprudencial, verifi ca-se que este Superior Tribunal de Justiça recentemente asseverou 
que o ajuizamento da ação de despejo pelo promitente comprador prescinde de prova da propriedade do 
imóvel locado, a evidenciar a superação do dissídio 5 – Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl nos 
EDcl no Ag 704.933/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 24/08/2009, DJe 14/09/2009)

Em suma, verifi ca-se que inexiste mácula na relação jurídica, fi rmada por pessoa munida de 
procuração pública, anteriormente ao falecimento do outorgante. Entendimento contrário viria 
de encontro ao ato jurídico perfeito e chancelaria o enriquecimento ilícito do locatário.

Por oportuno, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO NO CONSENTIMEN-
TO. NÃO CONFIGURADO. JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. CAPACIDADE DO OU-
TORGANTE CONFIRMADA. CERTIDÃO DO CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. NEGÓCIOS 
JURÍDICOS FIRMADOS ANTES DA MORTE DO OUTORGANTE VÁLIDOS. RECUR-
SO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ante o presente Agravo de Instrumento, 
cumpre ressaltar a necessidade de um Juízo sumário de cognição, cuja formação do entendimento 
aprecia apenas o risco que a parte pode sofrer com o dano de difícil reparação. Por consequência, as 
questões de mérito postas apenas serão apreciadas perante o juízo de conhecimento, limitando-se este 
Juízo a examinar a existência ou não de lesão aos irmãos do de cujus. Os promoventes, ora agravados 
alegam que a procuração assinada pelo de cujus, que confere amplos e ilimitados poderes à agravante, 
estava incutida de vício, vez que o de cujus à época era " homem de posses" e já não gozava de pleno 
estado de saúde. Ademais, alegam que não haveria motivos para constituir outrem como seu procu-
rador, pois tinha outros irmãos com quem sempre contribuía. No entanto, em procuração pública 
assinada pelo de cujus e registrada no cartório em maio de 2015, consta que a escrevente deu fé acerca 
capacidades de ambas as partes; que o outorgante forneceu a qualifi cação e identifi cação da outorgada 
e o inteiro teor do mandato; e que pediu que fosse lido e lavrado o instrumento. Em breves termos, o 
outorgante gozava de sua capacidade no momento em que foi assinada procuração. Quan-
to aos demais atos fi rmados pelo de cujus, representado pela agravante foram manifestações de sua 
vontade e anteriores à data do falecimento, bem como não foi mencionado qualquer fato concreto ou 
colacionado documento que possua data entre 28 de junho de 2015 e 28 de julho de 2015 que seria 
período considerado "suspeito". Então, os negócios jurídicos realizados antes do dia 28 de junho de 
2015 são considerados válidos. Assim, a fumaça do bom direito não resta demonstrada nos autos, pois 
os documentos apresentados pelos autores, ora agravados, e a data da morte estando comprovada, em 
nada se contradizem. Assim, o argumento de que houve fraude/alteração na Certidão de Óbito pela 
agravante não é documento probatório não são documentos robustos para a formação de uma cognição 
sumária. Outrossim, quanto à alegação de à má-fé proveniente da agravante, a discussão quanto à 
sua confi guração ou não, ou erro grosseiro proveniente do cartório constante na 2ª via de Certidão de 
Óbito, devem ser apreciados em ação em 1ª instância, visto que, diante o juízo sumário de cognição do 
Agravo de Instrumento, não faz possível que este juízo aprecie tal matéria. Por fi m, reputa-se válida a 
procuração e os os negócios jurídicos realizados somente até do dia 28 de junho de 2015, data na qual 
ambas as partes afi rmam ser a correta da morte e que confi rma a segunda Certidão de Óbito apre-
sentada. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE, Agravo de Instrumento 
n.º 0622351-17.2016.8.06.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator: DESEMBARGADOR 
TEODORO SILVA SANTOS, Publicado em: 01/02/2017).

Outrossim, se o apelante argumenta que o contrato de locação não merece fé, muito menos 
juridicidade se atribui ao contrato verbal que afi rma ter celebrado junto ao proprietário, sobre o 
qual não se encontra qualquer prova que seja. E mais: fosse anulado o contrato escrito, tampouco 
subsistiria o direito do apelante de permanecer ocupando o imóvel.

Em relação às benfeitorias, é cediço que as necessárias, autorizadas ou não pelo locatário, e as 
benfeitorias úteis autorizadas, serão indenizadas pelo locador salvo expressa disposição contratual 
em contrário. É o que dispõe o art. 35 da Lei do Inquilinato:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo 
locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão inde-
nizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

No caso concreto, o perdimento das benfeitorias úteis e necessárias é objeto da cláusula 3ª 
do contrato de locação, que assim versa:
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“O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo 
trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, (...) para assim, restituí-los quando fi ndo 
ou rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que 
necessárias, as quais fi carão desde logo incorporadas ao imóvel”.

Destarte, não merece reproche a sentença, que consignou restar evidenciado, pela referida cláu-
sula, que tais benfeitorias não estão sujeitas a indenização, devendo prevalecer o que foi pactuado.

Há que se registrar, ainda, que o juízo oportunizou a purga da mora no prazo de 15 dias, a 
teor do art. 62 da Lei 8.245/91 (fl . 15), providência ignorada pelo acionado, nada havendo nos 
autos que desautorize a desocupação do imóvel.

Isto posto, voto no sentido de em REJEITAR A PRELIMINAR e, mo mérito, NEGAR 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

TJBA – Habeas Corpus nº 0019618-23.2017.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Relator (a): 
Des. José Cícero Landim Neto, julgado em 06/02/2018

Habeas Corpus. Prisão Civil em decorrência de débito alimentar. Ação de exe-
cução de alimentos. O atual CPC, em seu art. 911, parágrafo único, disciplina a 
execução de alimentos e remete ao art. 528, §§ 2º a 7º, a possibilidade de prisão 
civil do devedor, pelo prazo máximo de 03 (três) meses, em regime fechado. O 
§1º do art. 528 diz textualmente que “caso o executado, no prazo referido no 
caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justifi -
cativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamen-
to judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517”. O §3º estabelece 
que o se o executado, citado, não pagar a dívida alimentar ou se a justifi cativa 
apresentada não for aceita pelo juiz, de forma fundamentada, o magistrado além 
de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretará a prisão do devedor 
(regime fechado). No §7º está estabelecido que “o débito alimentar que autoriza 
a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações ante-
riores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. 
Portanto o simples não pagamento da dívida alimentar não enseja como conse-
quência lógica a prisão do devedor. Essa prisão é precedida de vários pressupostos 
conforme demonstrado acima. Em 14 de agosto de 2017, o paciente foi preso, 
nesta Capital, por policiais da Polinter em decorrência de decisão proferida no 
processo de Execução de Alimentos da Comarca de Esplanada e Carta Precatória 
expedida para a 2ª Vara de Família da Comarca de Salvador, relacionado a um 
débito alimentar no importe de R$15.432,90. Na hipótese vertente, o paciente 
efetuou o pagamento parcial da dívida, através de depósito judicial no valor de 
R$1.050,00 (fl s. 11), comprovou que passa por difi culdades fi nanceiras, que teve 
a ajuda da família e amigos para saldar parte do débito e justifi cou de forma 
convincente a impossibilidade de pagar todo o débito reclamado (R$15.432,90), 
colacionando aos autos contracheques e comprovantes de despesas pessoais (fl s. 
12/26). Incide, na hipótese, a parte fi nal do art. 528, caput, do CPC, além do 
contido no §7º do art. 528, vez que o magistrado para decretar a prisão levou em 
consideração toda a dívida pretérita e não apenas as 3 (três) últimas prestações 
anteriores ao ajuizamento do processo de execução, e as vencidas a partir daí. O 
paciente tem um fi lho menor e não pode pagar sequer aluguel de casa, residindo 
com seus pais. Portanto fi ca por demais evidenciado que a prisão do paciente 
apesar de previsão, inclusive constitucional (art. 5º, LXVII) e também do novo 
CPC, é visivelmente ilegal. Ordem Concedida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados, examinados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0019618-

23.2017.8.05.0000, em que fi gura como impetrante o advogado DIRVAL SANTOS ARAÚJO, 
paciente BRUNO SANTOS SILVA e impetrado o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DE 
ESPLANADA, VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMER-
CIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conceder a ordem no presente Habeas Corpus, e 
assim o fazem pelos motivos a seguir expostos:

RELATÓRIO
O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado pelo advogado DIRVAL 

SANTOS ARAUJO em favor de BRUNO SANTOS SILVA, apontando como autoridade 
coatora o douto Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, 
Comerciais e Família da Comarca de Esplanada.

Relata o impetrante que no dia 14 de agosto de 2017, o paciente foi preso, nesta Capital, por 
policiais da Polinter em decorrência de decisão proferida no processo de Execução de Alimentos 
nº 0000945-18.2012.8.05.0077, da Comarca de Esplanada e Carta Precatória expedida para a 
2ª Vara de Família da Comarca de Salvador, sob nº 0320148-48.2017.8.05.0001, sob a alegação 
de que a ordem de prisão é relacionada a um débito alimentar no importe de R$15.432,90 
(quinze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos), com base equivocada no 
valor de um salário-mínimo e sob o qual o paciente não foi ouvido, em nenhum momento, 
em total desconformidade com o art. 528, caput, do CPC que estabelece: “no cumprimento 
de Sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou decisão interlocutória 
que fi xe os alimentos, o Juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado 
pessoalmente para, em três(03) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justifi car a impos-
sibilidade de efetuá-lo”.

Relata o impetrante que após a sua separação, da mãe de sua fi lha, veio morar em Salvador 
em busca de trabalho; que há aproximadamente um ano e meio, convive com sua atual com-
panheira, com quem tem, também, um fi lho menor de 09 meses; que mora de favor na casa de 
seu pai e não possui condições, sequer, de pagar um aluguel. Que é arrimo de família, e sustenta 
seu fi lho e sua atual companheira e que está na iminência de ser demitido de seu trabalho, posto 
já perfazer mais de 15 dias, afastado de seu labor, por estar custodiado, de forma injusta. E que 
estando preso, como de fato está, não tem condições de pagar o valor pretendido pela exequente. E 
seus familiares, ofertaram a sua ex mulher, genitora de sua fi lha, para quitação do débito, um terreno 
localizado na Travessa da Praça Santo Antônio, Timbó, Cidade de Esplanada, de propriedade do 
Executado, avaliado no valor de R$21.000,00 (vinte um mil reais) mais a quantia de R$1.050,00 
(mil e cinquenta reais), esta apurada com amigos, parentes e vizinhos, e, demonstrando, sua ex com-
panheira, ressentimentos, ainda por conta da separação, a representante da exequente não aceitou.

Afi rma que recebe parcos vencimentos e ainda assim ajuda sua fi lha como pode, acompa-
nhado de sua família, com plano de saúde, roupas, alimentos, material escolar etc. E que após 
ser preso pagou, como já afi rmado, via judicial, após ajuda de parentes e amigos, a importância 
de R$1.050,00. Mas que o total exigido, cerca de R$ 15.432,90, não tem a menor possibilidade 
de pagá-lo, por absoluta incapacidade fi nanceira.

Requer, assim, que o presente writ seja liminarmente concedido, e quando do julgamento 
em defi nitivo deferido.
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Em decisão às fl s. 29/32, foi deferido o pedido liminar para expedição do alvará de soltura 
do paciente. Republicação corretiva às fl s. 38/41.

O Alvará de Soltura foi devidamente cumprido, conforme certifi cado pelo Sr. Ofi cial de 
Justiça à fl . 36 verso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou Parecer nº 8602/2017 (fl s. 48/), manifes-
tando-se pela concessão da ordem pleiteada, em face da ilegalidade da prisão pelo decurso do 
prazo fi xado pelo magistrado, e, se já não mais se encontrar preso, deverá o Habeas Corpus ser 
extinto sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da perda do objeto da demanda.

É o Relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifi ca-se que é o caso de se revogar o decreto prisional, 
porquanto o meio coercitivo da prisão revela-se exagerado na espécie, conforme a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça.

É consabido que a prisão civil é uma exceção no direito pátrio, sendo cabível apenas em 
circunstâncias especiais, e tão somente nos casos ressalvados pela Constituição da República, 
em seu art. 5º, inciso LXVII, dentre os quais se encontra o de inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia.

Ensina Nelson Nery Junior que "A decretação da prisão civil do devedor de alimentos, permi-
tida pela CF 5º, LXVII, é meio coercitivo de forma a obrigá-lo a adimplir a obrigação. Somente será 
legítima a decretação da prisão civil por dívida de alimentos se o responsável inadimplir voluntária 
e inescusavelmente a obrigação. Caso seja escusável ou involuntário o inadimplemento, não poderá 
ser decretada a prisão. A prisão pode ser decretada em qualquer caso de não pagamento de alimentos: 
provisórios, provisionais ou defi nitivos" (Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, pág. 1.034).

No particular do tema, Yussef Said Cahali colaciona excertos jurisprudenciais: “a prisão do 
alimentante relapso não é pena, mas meio e modo de constrangê-lo ao adimplemento da obrigação 
reclamada, cuja conotação social é por demais evidente. Contudo, constitui triste reminiscência dos 
tempos em que o devedor respondia corporalmente pelas obrigações inatendidas, o que, no Direito 
Romano, cessou com o advento da Lei Paetelia Papíria. A exceção ao princípio de que o patrimônio 
é a garantia geral das obrigações contraídas pelo devedor representa ignominioso instrumento, que 
inibe, de uma vez por todas, a satisfação do credor, muitas vezes feita à custa de terceiros que, numa 
quase expromissão, ajuntam recursos e procuram saldar ou, ao menos, amenizar o débito, a fi m de 
ser o devedor liberado do constrangimento à sua liberdade’'. A prisão por dívida foi banida de nossa 
legislação; a dívida alimentar, entretanto, constitui exceção à regra e, por isso mesmo, há de ser 
examinada com o rigor que se exige na exegese das normas excepcionais".

Neste sentido, conclui-se que a decretação e/ou manutenção da prisão por dívida de alimen-
tos deve se dar, apenas, quando se constatar a recalcitrância do devedor no não cumprimento de 
suas obrigações e quando inexistente qualquer pagamento por parte do alimentante, trazendo, 
assim, prejuízo ao alimentado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido que o 
débito alimentar relativo às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e aquele que se 
vencer no seu curso, é o que se mostra capaz de autorizar a decretação da prisão do responsável 
pela obrigação alimentícia, conforme estabelece a Súmula 309: “O débito alimentar que autoriza 
a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo.”

O atual CPC, em seu art. 911, parágrafo único, disciplina a execução de alimentos e remete 
ao art. 528, §§ 2º a 7º, a possibilidade de prisão civil do devedor, pelo prazo máximo de 03 
(três) meses, em regime fechado.

O §1º do art. 528 diz textualmente que “caso o executado, no prazo referido no caput, não 
efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justifi cativa da impossibilidade de 
efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o dis-
posto no art. 517”.

O §3º estabelece que o se o executado, citado, não pagar a dívida alimentar ou se a jus-
tifi cativa apresentada não for aceita pelo juiz, de forma fundamentada, o magistrado além de 
mandar protestar o pronunciamento judicial, decretará a prisão do devedor (regime fechado).

No §7º está estabelecido que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 
é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se ven-
cerem no curso do processo”.

Portanto o simples não pagamento da dívida alimentar não enseja como consequência lógica 
a prisão do devedor. Essa prisão é precedida de vários pressupostos conforme demonstrado acima.

Em 14 de agosto de 2017, o paciente foi preso, nesta Capital, por policiais da Polinter em 
decorrência de decisão proferida no processo de Execução de Alimentos da Comarca de Esplanada 
e Carta Precatória expedida para a 2ª Vara de Família da Comarca de Salvador, relacionado a 
um débito alimentar no importe de R$15.432,90.

Na hipótese vertente, o paciente efetuou o pagamento parcial da dívida, através de depósito 
judicial no valor de R$1.050,00 (fl s. 11), comprovou que passa por difi culdades fi nanceiras, que 
teve a ajuda da família e amigos para saldar parte do débito e justifi cou de forma convincente 
a impossibilidade de pagar todo o débito reclamado (R$15.432,90), colacionando aos autos 
contracheques e comprovantes de despesas pessoais (fl s. 12/26).

Incide, na hipótese, a parte fi nal do art. 528, caput, do CPC, além do contido no §7º 
do art. 528, vez que o magistrado para decretar a prisão levou em consideração toda a dívida 
pretérita e não apenas as 3 (três) últimas prestações anteriores ao ajuizamento do processo de 
execução, e as vencidas a partir daí. O paciente tem um fi lho menor e não pode pagar sequer 
aluguel de casa, residindo com seus pais.

Portanto fi ca por demais evidenciado que a prisão do paciente apesar de previsão, inclusive 
constitucional (art. 5º, LXVII) e também do novo CPC, é visivelmente ilegal.

Em tema de prisão civil em execução de alimentos por débito que se acumulou por longo 
período, conforme se verifi ca na decisão aqui questionada, os Tribunais Superiores consolidaram 
entendimento no sentido que “a dívida pretérita, sem capacidade de assegurar no presente 
a subsistência do alimentado, é insusceptível de gerar decreto de prisão. Precedentes” (STJ 
HC 48518/PI. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. DJ 19/12/2005 p. 411).

Nesse mesmo diapasão:

STJ – "Consolida-se na jurisprudência o entendimento de que, em caso de dívida alimentar que se 
acumula por longo período, deixa a mesma de ter esse caráter, salvo quanto às três últimas parcelas. 
Destarte, enquanto estas podem ser cobradas sob pena de prisão do devedor, as demais devem se exigidas 
executivamente, na forma do art. 732 do CPC". (STJ – 6ª Turma, HC 6.789-ES, Rel. Min. Anselmo 
Santiago, DJU de 13-10-98).
STJ – "a dívida pretérita, sem capacidade de assegurar no presente a subsistência do alimentado, é in-
susceptível de embasar decreto de prisão" (RHC 6.321/ SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
DJ 08.09.1998).
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E não tem sido outro o posicionamento adotado por este Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia:

HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DÍVIDA PRE-
TÉRITA. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDÊN-
CIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO DA ORDEM. A DÍVIDA PRE-
TÉRITA DE ALIMENTOS, SEM A VIRTUDE DE ASSEGURAR A SUBSISTÊNCIA ATUAL 
DO ALIMENTADO É INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR DECRETO DE PRISÃO (Classe: 
HABEAS CORPUS. Número do Processo: 68078-2/2008. Órgão Julgador: QUINTA CÂMARA CÍ-
VEL. Relator: LICIA DE CASTRO LCARVALHO. Data do Julgamento: 03/03/2009).

Diante do exposto, concede-se a ordem no presente Habeas Corpus, ratifi cando os termos 
da decisão liminar proferida.

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0018865-37.2015.805.0000, Terceira Câmara Cível, Re-
lator (a): Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, julgado em 11/07/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CI-
VIL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PAI AUSENTE – LOCALIZAÇÃO IGNO-
RADA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS PATERNOS 
– POSSIBILIDADE – REGRA DA PROXIMIDADE ACOLHIDA – ILEGI-
TIMIDADE PASSIVA DOS AVÓS PATERNOS NÃO CARACTERIZADA – 
ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS – NATUREZA SUBSIDIÁRIA 
E COMPLEMENTAR – DEVER DE SOLIDARIEDADE – INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 1696 DO CÓDIGO CIVIL – REVOGAÇÃO DO ENCARGO 
ALIMENTÍCIO – INACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE ALIMENTAR 
DEMONSTRADA – INCONVENIENTE A SUA REDUÇÃO EM SEDE DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPRO-
VIDO.
1 – A escolha de quem será o responsável direto pelo efetivo pagamento e con-
tribuição alimentar segue a regra da proximidade. Ou seja, caso o pedido seja 
feito aos ascendentes, os de grau mais próximo são devedores em primeiro grau, o 
que, em regra, atinge os genitores. Contudo, em havendo necessidade de comple-
mentação, dever-se-á chamar os demais, sempre, é claro, de forma proporcional, 
mantendo o caráter divisível da obrigação alimentar, via de regra. Portanto, a 
obrigação de prestar alimentos aos fi lhos é, originariamente, de ambos os ge-
nitores, sendo transferida aos avós, em situações excepcionais, pontuais e não 
solidárias. Inteligência do artigo 1689, do Código Civil.
2 – Em que pese o reconhecimento da obrigação recair primariamente sobre os 
genitores, há elementos que demonstram que o pai da Agravada, encontra-se em 
local ignorado, confi gurando, desta forma, ainda que circunstancialmente, a fal-
ta do genitor, possibilitando, portanto, que sejam peticionados os alimentos em 
face dos avós que, neste cenário, haverão de ser os paternos, posto que a obriga-
ção, sendo de ambos os genitores, em primeira análise, não vem sendo cumprida 
pelo próprio pai. A expressão ‘falta’ (...), deve ser entendida, além do seu signifi -
cado ‘ausência’, como a impossibilidade de prestar os alimentos ou a insufi ciência 
na prestação alimentícia, conforme já pacifi cado na doutrina e na jurisprudência. 
Resta evidenciado que o ônus do sustento minoril recai integralmente sobre a 
genitora, na medida de suas forças, com reforço contributivo da avó materna.

3 – Em demandas desta natureza, quem pede terá como limite mínimo sua ne-
cessidade e quem paga tem como limite máximo sua possibilidade. Da confl uên-
cia casuística destes fatores poder-se-á alcançar o valor a ser pago, dentro, é claro, 
de parâmetros razoáveis e dignos. Necessário pontuar que, a sobrevivência não é 
o máximo a ser pago, uma vez que os alimentos, em regra, existem para propiciar 
o progresso e desenvolvimento, além da manutenção do status social.
4-In casu, analisando os documentos trazidos à colação e o patamar fi xado a 
título de alimentos provisórios – valor correspondente a 20% dos proventos da 
aposentadoria do primeiro Réu junto ao INSS – vislumbra-se que o percentual 
arbitrado atende ao fi m colimado no parágrafo primeiro, do artigo 1.694, do Có-
digo Civil. Logo, a determinação do quantum alimentar obedece a uma relação 
direta entre necessidade e possibilidade.
5 – Impõe-se reconhecer que o julgador de piso corretamente aferiu a necessidade 
de fi xação dos alimentos provisórios no importe de 20% (vinte por cento), valor 
este, frise-se, aquém da média de 30% (trinta por cento), comumente utilizada 
pelos Tribunais pátrios, sem olvidar ao fato de que, pelo quanto demonstrado 
perante esta instância, tal quantia encontra-se dentro da capacidade contributi-
va avoenga, desafi ando, por conseguinte, o princípio da proporcionalidade, não 
obstante outras despesas ordinárias comprovadas pelos agravantes, as quais, de-
certo, estão sendo relevadas.
6 – Mostra-se inconveniente a redução, em sede de agravo, dos alimentos fi xados 
em primeira instância, se inexistente prova inequívoca do fundado risco de dano 
decorrente da desproporção existente entre o valor devido àquele título e a capa-
cidade contributiva do alimentante.
7 – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0018865-

37.2015.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são Agravantes Abissair Rocha e Rosalina 
Meireles Rocha, sendo Agravado J. R. R., representada por sua genitora, Rafaela de Oliveira 
Ribeiro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto 

por ABISSAIR ROCHA e ROSALINA MEIRELES ROCHA, hostilizando decisão de fl s. 24/25, 
proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes, da Comarca de 
Salvador-/BA, nos autos da Ação de Alimentos, tombada perante o juízo a quo sob nº 0340062-
40.2013.805.0001, movida por J. R. R., representada por RAFAELA DE OLIVEIRA RIBEIRO, 
ora agravada.

As partes Agravantes postulam a reforma da decisão proferida pelo julgador primevo, que 
manteve os alimentos provisórios no valor equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento) 
dos proventos da aposentadoria percebidos pelo primeiro agravante.

Em suas razões recursais, em síntese, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad 
causam, sob fundamento de que a responsabilidade alimentícia dos avós é subsidiária, só devendo 
estes serem demandados quando fi car, de fato, comprovada a impossibilidade e inviabilidade dos 
pais de arcarem com o referido encargo alimentar.
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No mérito, afi rmam que não têm condições de contribuir com o importe alimentar pleiteado, 
uma vez que o avô é aposentado por idade, sofreu há pouco tempo um infarto, além dos diversos 
problemas de saúde vivenciados pela avó, decorrentes do avanço da idade biológica.

Outrossim, asseveram que não restou demonstrada a tentativa de localização do genitor do 
infante, inclusive porque a mãe da menor ainda mantém contato com o pai da agravada.

Pugnam pelo efeito suspensivo para que seja revogada a decisão de piso. Ao fi nal, requerem o 
provimento do presente recurso instrumental no sentido de suspender o desconto de 20% (vinte 
por cento) sobre a aposentadoria do primeiro agravante.

Concedida assistência judiciária gratuita às fl s. 23, e, em seguida, foi indeferido o efeito 
suspensivo através da decisão lavrada às fl s.146-148/TJ.

Contrarrazões recursais colacionadas às fl s. 152-158.
O julgador a quo prestou as informações solicitadas, através do ofício nº 35/2016 (fl s. 162-

163).
Pronunciamento ministerial lavrado em parecer conclusivo nº 7.583/16, pugnando pelo 

improvimento do recurso instrumental.
É o sufi ciente a ser relatado. Passo a decidir.

VOTO
II – FUNDAMENTAÇÃO
Em momento inicial, necessário consignar que a publicação da decisão, ora impugnada, 

ocorreu antes do dia 18/03/2016 (fl s. 24-25). Portanto, os requisitos de admissibilidade recursal 
serão aferidos à vista do regramento do antigo Código de Processo Civil (CPC/73), alinhando-se, 
inclusive, ao entendimento coligido no Enunciado Administrativo nº 2, emanado pelo Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Enunciado administrativo nº 2/STJ – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (re-
lativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissi-
bilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.

Neste trilhar, conheço do recurso por ser adequado e tempestivo, sobretudo à vista dos 
informes extraídos no anverso de fl s. 02.

Em suma, a parte Agravante recorre da decisão do Juiz da 6ª Vara de Família, Sucessões, 
Órfãos, Interdições e Ausentes da Comarca de Salvador, que deferiu os alimentos provisórios, 
em favor da sua neta menor J.R.R, no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos da 
aposentadoria do primeiro Réu, junto ao INSS, valor que incidirá, inclusive, sobre o 13º salário, 
pugnando sua imediata suspensão, bem como pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos 
agravantes (avós paternos).

II.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Postulam os agravantes a modifi cação da decisão atacada que deferiu ao agravado alimentos 

provisórios, reconhecendo a legitimidade passiva dos Agravantes.
Pelo que se colhe, trata-se de demanda de prestação de caráter alimentar destinada a assegurar, 

ao menos, o mínimo necessário ao desenvolvimento saudável da alimentanda que, na presente 
situação fática é menor impúbere – contando pouco mais de 07 (sete) anos de idade –, devendo 
ser garantida, inconteste e primariamente, por ambos os pais. Registre-se, que os alimentos, em 
tal situação, não são uma benesse ofertada pelos genitores. É, inquestionavelmente, um dever, 
uma obrigação inescusável!

A escolha de quem será o responsável direto pelo efetivo pagamento e contribuição alimentar 
segue a regra da proximidade. Ou seja, caso o pedido seja feito aos ascendentes, os de grau mais 
próximo são devedores em primeiro grau, o que em regra, atinge os genitores.

Contudo, em havendo necessidade de complementação, dever-se-á chamar os demais, sem-
pre, é claro, de forma proporcional, mantendo o caráter divisível da obrigação alimentar, via de 
regra. Neste sentido, transcrevo o artigo 1689, do Código Civil, que disciplina a situação fática 
delineada nos autos, verbis:

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de 
suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias 
as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, 
intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

Infere-se, portanto, que a obrigação de prestar alimentos aos fi lhos é, originariamente, de 
ambos os genitores, sendo transferida aos avós, em situações excepcionais, pontuais e não 
solidárias. Nesta intelectiva, o posicionamento mais acertado e conclusivo é o de que, restando 
impossibilitado o pagamento dos alimentos pelos respectivos pais, a obrigação alimentar deve 
ser diluída ente os avós paternos e maternos, na medida dos seus recursos fi nanceiros, dada a 
divisibilidade e possibilidade de fracionamento.

Neste sentido, é o posicionamento doutrinário em relação ao tema: “O inadimplemento 
autoriza não a cobrança do débito de alimentos contra os avós, mas a propositura de ação de alimentos 
contra eles. São chamados a atender obrigação própria decorrente do vínculo de parentesco.” (Dias, 
Maria Berenice, 2007, pág. 472).

Na análise do Código Civil de 2002, especifi camente da regra normativa encimada, pode-se 
perceber qual foi a intenção do legislador pátrio ao mencionar que, os avós só poderão responder 
pela pensão alimentar, quando o pai não tiver condições de arcar com a obrigação, ou quando o 
mesmo não for encontrado. Nas palavras de Fabiana Marion Spengler, “os avôs, só serão chamados 
a prestar verba alimentar quando os mais próximos estiverem impossibilitados ou quando inutilmente 
se buscou destes o seu adimplemento”. (2002, p. 59). (TJRS – AI 70044538338 – 8ª Câmara 
Cível – Relator(a) Des. Rui Portanova – j. 19.08.2011 – DJ 23.08.2011).

Se, no entanto, o pai, comprovadamente, estiver ausente, ou, estando presente, não reunir condi-
ções para responder pela obrigação alimentar, a ação poderá, como dito, ser ajuizada somente contra os 
avós, assumindo o autor o ônus de demonstrar a ausência ou absoluta incapacidade daquele. (GONÇAL-
VES, Carlos Roberto., Direito de Família, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 492)

Reproduzindo tal entendimento, cunhou o Enunciado CJF 342, verbis:

Enunciado CJF nº 342: Observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a 
prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não-solidário quando os pais 
destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão 
aferidas, prioritariamente, segundo o nível econômico-fi nanceiro de seus genitores.

Em sentido linear, arestos reproduzidos pela egrégia Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO 
COMPLEMENTAR. AVÓS PATERNOS. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO.

1. "A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos não é apenas sucessiva, mas também com-
plementar, quando demonstrada a insufi ciência de recursos do genitor." (Resp 579.385/SP, Rel. Min. 
NANCY ANDRIGHI, DJ de 04/10/2004).
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2. Na hipótese, entender sobre a desnecessidade de complementação alimentar pelos avós, haja vista o 
acordo judicial do pai em ação revisional de alimentos, demandaria a revisão do contexto fático-pro-
batório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1358420/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE ALI-
MENTOS PELOS AVÓS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. IM-
POSSIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DO PAI. NÃO CARACTERIZADA.

1. "A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabili-
dade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação – ou de 
cumprimento insufi ciente – pelos genitores." (REsp 831.497/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe de 11/2/2010) 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 390.510/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Na análise do Código Civil de 2002, especifi camente em seu art. 1.689, pode-se perceber qual foi a 
intenção do legislador pátrio, ao mencionar que, os avós só poderão responder pela pensão alimentar, 
quando o pai não tiver condições de arcar com a obrigação, ou quando o mesmo não for encontra-
do. Nas palavras de Fabiana Marion Spengler, “os avôs, só serão chamados a prestar verba alimentar 
quando os mais próximos estiverem impossibilitados ou quando inutilmente se buscou destes o seu 
adimplemento”. (2002, p. 59). (TJRS – AI 70044538338 – 8ª Câmara Cível – Relator(a) Des. Rui 
Portanova – j. 19.08.2011 – DJ 23.08.2011)

Se, no entanto, o pai, comprovadamente, estiver ausente, ou, estando presente, não reunir con-
dições para responder pela obrigação alimentar, a ação poderá, como dito, ser ajuizada somente contra 
os avós, assumindo o autor o ônus de demonstrar a ausência ou absoluta incapacidade daquele. (GON-
ÇALVES, Carlos Roberto., Direito de Família, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 492)

Ainda sobre o tema em curso, eis o entendimento perfi lhado pelo Centro de Conclusão 
de Estudos, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no estudo nº 44, in litteris:

Estudo nº 44 CCE/STJ – A obrigação alimentar dos avós é complementar e subsidiária à de 
ambos os genitores, somente se confi gurando quando pai e mãe não dispõem de meios para 
prover as necessidades básicas dos fi lhos.

Justifi cativa: O artigo 1.696 do Código Civil dispõe que a obrigação alimentar recai nos parentes 
"mais próximos em grau, uns em falta de outros". Portanto, para que se confi gure a obrigação dos 
ascendentes mais remotos, é necessário que reste demonstrada a impossibilidade de todos os mais pró-
ximos em suportar o encargo alimentar. Somente se passa de um grau para o outro quando esgotada a 
possibilidade de todos os parentes daquele grau mais próximo. Nestas condições, somente se viabiliza a 
postulação de alimentos contra os avós quando o pai e a mãe não possuem condições de arcar, mesmo 
individualmente, com o sustento dos fi lhos.

PRECEDENTES: AC 70004359915 (7ª. C. Cível), AC 70002611713 (7ª. C. Cível).

Sob esta óptica, do contexto dos autos, em que pese o reconhecimento da obrigação recair 
primariamente sobre os genitores, há elementos que demonstram que o pai da Agravada encon-
tra-se em local ignorado, confi gurando, desta forma, ainda que circunstancialmente, a falta do 
genitor, possibilitando, portanto, que sejam peticionados os alimentos em face dos avós que, 
neste cenário, haverão de ser os paternos, posto que a obrigação, sendo de ambos os genitores, 
em primeira análise, não vem sendo cumprida pelo próprio pai. A propósito, a expressão ‘falta’ 
(...), deve ser entendida, além do seu signifi cado ‘ausência’, como a impossibilidade de prestar os 
alimentos ou a insufi ciência na prestação alimentícia, conforme já pacifi cado na doutrina e na 

jurisprudência.” Ademais, resta evidenciado que o ônus do sustento minoril recai integralmente 
sobre a genitora, na medida de suas forças, com reforço contributivo da avó materna.

Neste trilhar, havendo fortes indícios da ausência do pai – que como apontado, encontra-se 
em local desconhecido/ignorado –, impedir o ajuizamento da ação em face dos avós, seria negar, 
à menor Agravada, o direito, essencialmente constitucional, aos alimentos: “É dever da famí-
lia, da sociedade e do Estado, assegurar, à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação (…). (CF, artigo 227, caput

Registro, atentamente, que o ordenamento jurídico pátrio não pode ser interpretado em 
dissonância com princípios gerais do direito e a própria fi nalidade da instituição da obrigação 
alimentícia, qual seja, a manutenção da vida do menor credor dos alimentos. Atentos a esse fato, 
os Tribunais e a mais balizada jurisprudência pátria subscrevem o entendimento de que os avós 
podem ser acionados diretamente quando os pais não forem encontrados, hipótese evidenciada 
à vista da narração fática dos autos.

Portanto, não me restou caracterizada, in casu, a ilegitimidade passiva ad causam dos 
avós paternos para fi gurarem no polo passivo da presente demanda obrigacional de prestação 
alimentar.

II.2 – DA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS

Requerem, os postulantes, a suspensão do percentual fi xado, a título de alimentos provi-
sórios, em 20% (vinte por cento) do valor do salário-mínimo vigente. Da acurada análise dos 
autos, constata-se que o inconformismo dos agravantes, de igual modo, não deve ser acolhido, 
senão vejamos.

No que cinge este ponto, compulsando detidamente os presentes autos, verifi ca-se que não 
restou provado excesso na decisão a quo, nem tampouco demonstrada, de forma inequívoca, a 
impossibilidade dos Agravantes para assumirem tal prestação. Como cediço, os alimentos têm por 
fi nalidade precípua a manutenção das condições sociais do credor, a satisfação das suas necessidades 
materiais, como alimentação, vestuário, educação, lazer, etc., observado, em todo o caso, o sopesa-
mento do binômio necessidade do alimentando – possibilidade do alimentante (art. 1.694 do CC).

A maestria de julgar ações de natureza alimentar, pautado em parâmetros de justiça, 
outorgada ao magistrado, deve lastrear-se na concretização efetiva do princípio da dignidade 
humana da criança, atentando-se, sobremaneira, para a realidade fática que lhe é apresentada

No que toca à fi xação dos alimentos, o Código Civil dispõe:

"Art. 1.694. (...)

§ 1º. Os alimentos devem ser fi xados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos 
da pessoa obrigada.

"Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens sufi cientes, nem pode 
prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 
desfalque do necessário ao seu sustento".

Extrai-se daí que a pensão alimentícia decorre do dever de sustento, devendo atender às efe-
tivas necessidades dos benefi ciários, de modo que, ao fi xá-la, deve sempre, o magistrado, atentar 
para o binômio: necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, a fi m de fazê-lo em 
patamar não só sufi ciente à manutenção dos benefi ciários, como suportável pelo pensionador.

A respeito do princípio da proporcionalidade, oportuno transcrever o seguinte escólio dou-
trinário:
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“Pelo princípio da proporcionalidade o juiz, ante o confl ito levado aos autos pelas partes, deve proceder à 
avaliação dos interesses em jogo e dar prevalência àquele que, segundo a ordem jurídica, ostentar maior 
relevo e expressão (...). Não se cuida, advirta-se, de sacrifi car um dos direitos em benefício do outro, mas 
de aferir com razoabilidade os interesses em jogo a luz dos valores consagrados no sistema jurídico.” (JOÃO 
BATISTA LOPES, Tutela Antecipada no Processo Civil Brasileiro, 2ª Edição, Ed Saraiva, 2003, p. 83).

Em demandas desta natureza, quem pede terá como limite mínimo sua necessidade e quem 
paga tem como limite máximo sua possibilidade. Da confl uência casuística destes fatores poder-se-á 
alcançar o valor a ser pago, dentro, é claro, de parâmetros razoáveis e dignos. Necessário pontuar 
que, a sobrevivência não é o máximo a ser pago, uma vez que os alimentos, em regra, existem para 
propiciar o progresso e desenvolvimento, além da manutenção do status social.

In casu, analisando os documentos trazidos à colação e o patamar fi xado a título de alimentos 
provisórios – valor correspondente a 20% dos proventos da aposentadoria do primeiro Réu junto 
ao INSS – vislumbra-se que o percentual arbitrado atende ao fi m colimado no parágrafo primeiro, 
do artigo 1.694, do Código Civil. Logo, a determinação do quantum alimentar obedece a uma 
relação direta entre necessidade e possibilidade.

Desse modo, sem outros elementos de prova, até o presente momento, que não aqueles 
arrazoados sufi cientemente, aos autos, pela Agravada, impõe-se reconhecer que o julgador de piso 
corretamente aferiu a necessidade de fi xação dos alimentos provisórios no importe de 20% (vinte 
por cento), valor este, frise-se, aquém da média de 30% (trinta por cento), comumente utilizada 
pelos Tribunais pátrios, sem olvidar ao fato de que, pelo quanto demonstrado perante esta instância, 
tal quantia encontra-se dentro da capacidade contributiva avoenga, desafi ando, por conseguinte, 
o princípio da proporcionalidade, não obstante outras despesas ordinárias comprovadas pelos 
agravantes, as quais, decerto, estão sendo relevadas.

Além do mais, o importe de 20% (vinte por cento) do benefício previdenciário, a título de 
sustento de uma única criança – trata-se da própria neta!, com menos de 8 (oito) anos de idade 
-, não se mostra desarrazoado, quiçá desproporcional às suas necessidades basilares, porquanto 
atentamente fi xado em observância ao critério da moderação.

Portanto, reputo, de forma bastante tranquila, à vista do quanto coligido aos autos, que o 
valor deferido pelo magistrado de piso, inclusive ratifi cado em sede liminar (fl s. 146-148/TJ), é 
um montante ponderável e razoável que respeita e supre a necessidade imediata da neta menor, e, 
concomitantemente, demonstra-se possível o custeio pelos agravantes, sem que a privação deste 
montante – ainda que temporariamente até o julgamento fi nal do mérito da demanda, ora em 
curso perante juízo a quo -, traga-lhes prejuízos maiores à sua própria manutenção, a despeito 
das argumentações trazidas aos autos no que cinge às despesas ordinárias básicas mensais, pois 
desprovidas de prova documental sufi ciente à reforma da decisão, uma vez que imperceptível a 
plausibilidade do direito por ele invocado.

Nesse sentido, bem se posicionou a Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Margareth Pinheiro 
de Souza, no bojo de suas razões lançadas em parecer conclusivo, cuja relevância de motivos 
merece transcrição, in verbis:

“(...) Depreende-se da inteligência do dispositivo e comento (referência ao artigo 1696/NCC – acrés-
cimo) que compete primariamente aos pais o dever de prestar alimentos, garantindo-se à sua prole os 
meios para o seu desenvolvimento saudável e à existência digna. Entretanto, na falta ou impossibili-
dade destes, é possível demandar os avós para obrigá-los ao pagamento da verba alimentícia 
em favor dos seus netos, conforme assevera consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(…)

(...)

Na situação concreta de que ora se cuida, exsurge da narrativa fática das partes que o genitor da menor 
agravada reside em local ignorado, razão pela qual foram os avós paternos demandados em seu lugar na 
ação originária de alimentos, embora estes últimos argumentam que não foram empreendidas todas as 
diligências necessárias para a localização do devedor principal da obrigação, o que seria necessário para 
constatar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar.

Entretanto, uma vez alegado o local incerto do genitor como fato constitutivo do direito da agravada, 
autora da ação originária, incumbe aos requeridos, ora agravantes, o ônus da prova de fato impeditivo, 
modifi cativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não ocorreu 
na espécie. Ao contrário, os agravantes sequer indicaram endereços ou outras provas que pudes-
se levar à localização do seu próprio fi lho, pai da recorrida.

Por esta razão, diante da falta de provas do endereço de residência do genitor da criança, neste momen-
to processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”. Enquanto não for localizado 
o pai da agravada para que seja devidamente responsabilizado pela obrigação alimentícia, os avós devem 
ser responsabilizados de forma sucessiva e complementar. Esse também é o entendimento dos tribunais 
pátrios (...)

(…)

Ademais, como se trata de interesse de menor, desamparada pelo paradeiro desconhecido do genitor, não 
se pode admitir que os alimentos deixem de ser prestados, ao menos até que encontre o pai da 
alimentanda, mesmo porque a avó materna já colabora com o seguro saúde (Doc. Fls. 134), sob pena de 
afronta ao artigo 227, caput, da Constituição Federal, que determina a obrigação da família quanto ao 
suprimento das necessidades das crianças dependentes(...)

(…)

Por estas razões, em observância às necessidades da infante alimentanda e à capacidade fi nanceira do 
primeiro agravante (avô paterno), aposentado com proventos razoáveis, conforme a cópia do detalha-
mento de crédito à fl s. 124, o “decisum” ora vergastado não merece retoque, permanecendo a condenação 
ao pagamento de alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos proventos da 
aposentadoria do primeiro requerido, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, incidindo sobre o 
13º salário. (...)

Nessas circunstâncias, havendo demonstração de que a genitora, no momento presente, não 
possui condições de sustentar sozinha a alimentanda, a despeito de todos esforços perpetrados, 
sopesando que o genitor está esquivando-se da obrigação alimentar, impõe-se a manutenção da 
decisão que arbitrou em 20% (vinte por cento) os alimentos provisórios, pois atende ao binômio 
necessidade/possibilidade.

III – DISPOSITIVO

Desse modo, em concordância com o parecer Ministerial, voto no sentido de que a decisão a 
quo atacada, que fi xou o percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, a título 
de alimentos devidos em favor da parte agravada, a ser pago pelos Agravantes, deve ser mantida 
em sua integralidade, negando, portanto, provimento ao presente Agravo.

TJBA – Apelação Cível nº 0501015-36.2015.8.05.0250, Quarta Câmara Cível, Relator (a): 
Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, julgado em 06/02/2018

APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
INDIGNIDADE. ART. 1.814, DO CC. CRIME DE HOMICÍDIO CON-
TRA MÃE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. ESFERA PENAL. RECONHECI-
MENTO DA INIMPUTABILIDADE. DOENÇA MENTAL. VICIADO EM 
TÓXICO. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA CÍVEL. EXCLUSÃO DO HER-
DEIRO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0501015-36.2015.8.05.0250, 

de Simões Filho, em que fi guram como apelante e apelado as partes acima citadas.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas 
razões adiante expostas.

RELATÓRIO
Integro ao presente, o relatório da sentença de fl s. 44/47, que julgou procedente o pedido 

inicial, formulado por Moacir Francisco Cordeiro, em face de Rafael Cruz Cordeiro, para declarar 
este último indigno em relação à herança deixada por sua mãe Iracy Vieira Cruz, retroagindo 
à abertura da sucessão, nos termos do art. 1816, do CC, bem como ordenou a devolução de 
eventuais frutos e rendimentos da herança, desde a abertura da sucessão, conforme o pará-
grafo único, do art. 1817, do CC, acrescentado que, inconformado, o réu interpôs o apelo 
de fl s. 71/80, aduzindo, em síntese, o não reconhecimento de sua indignidade, pois inexiste 
condenação na esfera criminal, bem assim que, diante de sua reconhecida inimputabilidade, 
também inexiste a prática de crime doloso, pois o recorrente não teve vontade e consciência na 
prática de sua conduta. Assim, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente 
a pretensão vestibular.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl . 93.
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VOTO
Trata-se de ação declaratória de indignidade, onde busca-se excluir Rafael Cruz Cordeiro, 

da sucessão de sua genitora, Iracy Viera Cruz, com fundamento no art. 1.814, I do CC.
O caso dos autos, retrata lamentável episódio de homicídio praticado pelo apelante, contra 

sua genitora, crime pelo qual foi processado e absolvido, sumariamente, ao ser reconhecida a sua 
doença mental – viciado em tóxico – ao tempo do fato era inteiramente incapaz de entender 
o seu caráter ilícito.

A tese recursal é do não reconhecimento da indignidade, pois inexistente condenação do 
apelante na esfera criminal, bem como, diante do reconhecimento da inimputabilidade, argu-
menta a inexistência de prática de crime doloso, pois o recorrente não teve vontade e consciência 
na prática de sua conduta.

A sentença não acolheu a argumentação, afi rmando que restou comprovado o homicídio e 
autoria, não podendo o recorrente benefi ciar-se de sua inimputabilidade para tornar-se herdeiro 
na sucessão da pessoa que deu causa à morte.

Com efeito, a sentença merece ratifi cação, pois prevalece o entendimento de que para 
confi gurar a indignidade, necessário se faz provar a prática do ato delituoso e não de prévia 
condenação do réu, conforme leitura do citado art. 1.814, I, do CC.

De fato, a doutrina de Sílvio de Salvo Venosa leciona que:

“A inimputabilidade, que no juízo criminal afasta a punição, deve ser vista aqui cum granum 
salis, isto é, com reservas. (...) a afi rmação peremptória de que “quando falta a imputabilidade, 
não há indignidade” (Gomes, 1981:32) deve admitir válvulas de escape, levando-se em conta, pri-
mordialmente, que há um sentido ético na norma civil que extrapola o simples conceito legal de 
inimputabilidade.”

Sendo assim, não se exigindo condenação penal, a exclusão por indignidade, pela prática 
de crime doloso contra a vida da genitora, é medida que se impõe, pois restou comprovada a 
existência do fato delituoso, bem como a autoria do apelante.

Merece transcrição parte da sentença penal absolutória, encartada às fl s. 19/21:

“Com efeito, quanto ao fato típico descrito no Código Penal, verifi co que a materialidade esta devi-
damente comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico de fl s.240-243, em que se constata ter 
a vitima falecido em virtude de traumatismo crânio encefálico, causado por instrumento contundente 
e corto contundente.

Quanto à autoria, ela é inconteste, pela prova testemunhal carreada aos autos que é insofi smática, 
fi cando evidente que o golpe com uma pia de banheiro contra a cabeça da vítima foi desferido pelo 
acusado.” (fl . 20)

Ademais, mesmo que se entenda que a imposição de sanção penal seria pressuposto para 
a exclusão em tela, ao apelante foi imposta medida de segurança como sanção penal cabível.

Por fi m, a jurisprudência é uníssona sobre os efeitos cíveis da sentença penal absolutória 
imprópria, nos casos de declaração de indignidade:

APELAÇÃO – DIREITO DAS SUCESSÕES – EXCLUSÃO POR INDIGNIDADE – MATRICÍ-
DIO – INIMPUTABILIDADE PENAL – DOENÇA MENTAL – PSICOPATIA DECORREN-
TE DO USO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA NO ÂMBITO CRIMINAL COM A 
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – IRRELEVÂNCIA NO JUÍZO CIVIL – ART. 
1.814, INCISO I, DO C.C. – AUTORIA DE HOMICÍDIO DOLOSO – EXCLUSIVO REQUI-
SITO EXIGIDO – ELEMENTO SUBJETIVO – CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO 
NO ÂMBITO CIVIL – PERQUIRIÇÃO DO DOLO À LUZ DA CIÊNCIA CRIMINAL – ART. 
18, I, DO C.P. – TEORIA FINALISTA TRIPARTITE – DOLO NATURALÍSTICO CIRCUNS-
CRITO À ANÁLISE DO FATO TÍPICO – CARACTERIZAÇAO DO ELEMENTO SUBJETIVO 
– DISSOCIAÇÃO ENTRE O DOLO E A CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – APRECIAÇÃO DA 
AUSÊNCIA DE AUTODETERMINAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA CULPABILIDADE – 
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL – IRRELEVÂNCIA – EXIGÊNCIA NÃO ESTABELE-
CIDA PELA LEI CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.814, inciso I, do Código Civil, será considerado como indigno, e, como tal, 
excluído da sucessão, aquele que atentar dolosamente contra a vida do autor da herança.

Afi gurando-se como conceito jurídico indeterminado no âmbito civil, a busca pela compreensão do 
dolo deve atrair a defi nição conferida à questão pela ciência jurídica criminal, que inclusive concede 
o exato signifi cado à própria conduta homicida civilmente tipifi cada.

De acordo com o artigo 18, inciso I, do Código Penal, e à luz da teoria fi nalista tripartite do delito, 
o dolo naturalístico representa a vontade de praticar a conduta e alcançar o resultado, adere ao fato 
típico e não se confunde com a inimputabilidade decorrente de doença mental, que remanesce aferida 
na análise da culpabilidade.

Não se mostrando afastado o dolo da conduta homicida perpetrada, cuja criminalização somente 
restou obstada por causa excludente de culpabilidade dissonante do elemento subjetivo perquirido, 
deve ser mantida a indignidade decretada em Primeiro Grau, máxime por não exigir a pena civil 
em comento a formal condenação criminal do autor do matricídio. Recurso não provido. (TJ/MG, 
Apelação nº 1.0024.07.771098-6/001, 6ª Câmara Cível, Relator Des. Corrêa Júnior, julgado em 
28/10/2014)

Diante das razões expostas, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sen-
tença.
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TJBA – Agravo de instrumento nº 0022682-41.2017.8.05.0000,Quinta Câmara Cível , Re-
lator (a): Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 10/07/2018

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM NATUREZA DE IN-
TERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHO-
PPING CENTER PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREVISÃO NA 
LEI DE LOCAÇÃO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTE-
RIORMENTE DEFERIDO. SHOPPING CENTER POSSUI OBRIGAÇÃO 
DE PRESTAR CONTAS AOS LOJISTAS. PRESTAÇÃO REALIZADA 
EM ASSEMBLÉIA DE CONDÔMINOS NÃO VÁLIDA, POR AUSÊN-
CIA DOS LOJISTAS. SHOPPING NÃO COMPROVOU A DISPONIBI-
LIZAÇÃO DAS CONTAS EM FORMATO MERCANTIL, CONFORME 
EXIGE A LEI. ASSOCIAÇÃO JUNTOU AOS AUTOS RELATÓRIO DE 
AUDITORIA, SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS DE COMPROVAR O 
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IM-
PROVIDO.
1. A decisão que condena o Réu à prestação de contas tem natureza de decisão 
interlocutória, nos termos do art. 550, §5º, do CPC/2015. Manejável, portanto, 
o Recurso de Agravo de Instrumento.
2. A Associação de Lojistas do Shopping Center possui legitimidade para ajuizar 
Ação de Prestação de Contas, na qualidade de representante dos lojistas perante 
a Administradora, nos termos do art. 54, §2º da Lei 8.245/1991.
3. Decisão que deferiu efeito suspensivo ao Recurso revogada, tendo em vista 
que a decisão prolatada pelo Juízo a quo foi reformada, em sede de embargos de 
declaração, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a prestação de contas.
4. No mérito, considerando ser o shopping center detentor da administração de 
bens, valores ou interesses dos lojistas, possui a obrigação de prestar-lhes contas. 
A prestação realizada na Assembleia de Condôminos não é válida, pois presentes 
somente os proprietários das partes ideais pertencentes ao condomínio e, portan-
to, o conhecimento do balanço patrimonial não atingiu os lojistas.
5. O Agravante não comprovou a prestação de contas em formato mercantil, com 
especifi cação das receitas, apresentação de despesas e investimentos, se houver, 
conforme exigência do art. 555, caput, do CPC/2015.
6. Por seu turno, o Agravado se desincumbiu do ônus de comprovar o fato cons-
titutivo do seu direito, ao trazer a colação dos autos Relatório de Auditoria das 
contas do shopping center, o qual conclui que as demonstrações fi nanceiras dife-
rem das práticas contábeis adotadas no Brasil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER 
E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no 
voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos.

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Civil Shopping 
Center Paralela, contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da 
Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Prestação de Contas promovida por Associação dos 
Lojistas do Shopping Center Paralela – ALOSPA, que julgou procedente o pedido para condenar 
o Réu a prestar as contas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, em forma mercantil, especifi cando 
receitas e aplicação de despesas, bem como o respectivo saldo, acompanhada da documentação 
justifi cativa, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte adversa apresentar.

Circunscrevendo a lide, a Associação Autora ajuizou Ação de Prestação de Contas, reque-
rendo a prestação de contas pelo Réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não 
lhe ser lícita a respectiva impugnação.

Alegou que o Réu não cumpriu o dever legal de prestação de contas, no formato mercantil/
contábil, decorrente da relação gerencial e condominial existente entre o shopping e todos os 
lojistas. Salientou que as prestações de contas realizadas pela administração do shopping são 
insufi cientes para esclarecer o destino dos recursos, especialmente pelo seu formato genérico, 
com rubricas confusas e obscuras.

O Réu apresentou contestação (fl s. 77/88), suscitando preliminares de ilegitimidade ativa 
da Associação e falta de interesse de agir. No mérito, defende que os documentos contábeis são 
acessíveis por qualquer lojista na administração do shopping.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto com pedido de efeito suspensivo, arguindo 
o Agravante preliminar de ilegitimidade ativa da Associação de Lojistas. No mérito, negou o 
dever de prestar contas, fundamentando que a prestação de contas do condomínio edilício, 
bem como todos os documentos comprobatórios, estão disponíveis aos lojistas para consulta no 
local, desde que a visita seja agendada com 72 (setenta e duas horas) de antecedência. No mais, 
salienta que as contas exigidas foram devidamente prestadas à Assembleia Geral.

Por fi m, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão 
proferida pelo Juízo a quo, declarando a ilegitimidade ativa da Agravada ou julgando impro-
cedente a ação.

A decisão de fl s. 285/286 concedeu efeito suspensivo ao Agravo.

Foi encaminhado pedido de informações ao Juízo a quo, todavia não houve resposta 
(certidão – fl . 289).

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (fl . 289), requerendo a 
reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso às fl s. 318/320.

O Agravo é tempestivo e o preparo foi efetuado.

Sorteados os autos, coube-me a função de Relator.

É o Relatório que ora submeto aos demais integrantes da Quinta Câmara Cível.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

Requisitos de admissibilidade

Pondero, inicialmente, que o Enunciado Administrativo n.º 3 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determina que os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Agravo 
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de Instrumento sejam verifi cados à luz do Código de Processo Civil de 2015, senão vejamos da 
ementa abaixo:

Enunciado Administrativo nº 3 – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (rela-
tivos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissi-
bilidade recursal na forma do novo CPC.

O Novo Código de Processo Civil, ao disciplinar sobre a Ação de Exigir Contas, determinou 
em seu art. 550, §5º, que a decisão que condena o Réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) 
dias tem natureza interlocutória.

Desta forma, manejável no presente caso o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos 
do art. 1.015, II, do CPC/2015.

Considerando que o Recurso preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, 
o conheço.

Da preliminar
A relação jurídica estabelecida entre os lojistas e o shopping center é tratada na Lei de Loca-

ções – 8.245/91, senão vejamos do dispositivo abaixo:

Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições 
livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas 
nesta lei.
§ 2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de ur-
gência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, 
por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas. Grifei

Observa-se, portanto, que a norma assegura a demonstração das despesas orçamentárias ao 
locatário, o qual tem legitimidade para exigir, por si ou representado por entidade de classe, a 
respectiva comprovação. No caso, o Estatuto da Associação dos Lojistas (fl . 40) dispõe em seu 
art. 2º, alínea a, que a Associação tem por fi nalidade representar os lojistas perante a administradora.

Desta forma, possuem os lojistas do shopping center ou a respectiva associação representativa 
legitimidade para a Ação de Prestação de Contas. Saliente-se que a legitimidade extraordinária da 
associação é também garantida constitucionalmente, consoante prevê o art. 5º, XXI, da Consti-
tuição Federal.

Nesse sentido se manifestaram os Tribunais Estaduais Pátrios, consoante julgados abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE 
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. SHOPPING POPULAR. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS LOJIS-
TAS. ADMINISTRADOR NOMEADO PELO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS DE TERCEIROS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil, a irregularidade na representação proces-
sual é vício com natureza sanável, devendo o Juiz, em face da ausência de procuração juntada aos 
autos, indicar prazo razoável para que a parte proceda à regularização, o que, não ocorrendo, dá azo 
à juntada posterior do instrumento de mandato com o fi m de normalizar a representação processual.
2 – O direito de exigir a prestação de contas guarda relação com o vínculo jurídico existente 
entre as partes, presente, portanto, o interesse processual da associação autora.
3 – Os associados que contribuem fi nanceiramente para o funcionamento e manutenção do centro 
comercial tem direito e interesse em exigir prestação de contas do administrador nomeado pelo 
Distrito Federal, em razão de estar administrando bens e interesses dos associados.
Apelação Cível desprovida.
(TJDF – Acórdão n.935593, 20130110762068APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA 
CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 364/372) Grifei

LOCAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SHOPPING CEN-
TER. De regra, o locatário tem legitimidade para postular prestação de contas do locador, 
acerca de encargos locatícios decorrentes de despesas condominiais. APELO DESPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70061622916, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 04/12/2014) Grifei

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL EM SHOPPING CEN-
TER. FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS. CLÁUSULA PREVISTA NO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVIABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI Nº 8.245/91. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PA-
GOS PELA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA RÉ EM PRO-
MOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DO SHOPPING. SENTENÇA 
MANTIDA.
1. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas 
entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, vez que possuem regramento específi co, conso-
ante disposto no art. 54, da Lei nº 8.245/91.
2. Pretendendo a parte autora obter a restituição dos valores vertidos em favor do Fundo de Pro-
moções Coletivas, sob o argumento de desídia da empresa ré em promover a contraprestação do 
avençado, incumbia-lhe o ônus de demonstrar o fato alegado, nos termos do art. 333, inciso I, do 
CPC, o que não ocorreu, limitando-se o demandante a juntar cópia de comprovantes de pagamento.
3. Além de poder exigir a prestação de contas mensais da empresa requerida, consoante lhe 
assegura o contrato de locação, a alegada hipossufi ciência para comprovar os fatos alegados na 
inicial, sob o argumento de que a gestão e posse de toda a documentação fi cam a cargo da reque-
rida, não socorre à demandante, vez que o sistema processual vigente lhe assegura o procedimento 
cautelar preparatório de exibição de documento próprio ou comum em poder do cointeressado (art. 
844, do CPC).
4. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJDF – Acórdão n.645236, 20120110538936APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE AS-
SIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publica-
do no DJE: 15/01/2013. Pág.: 289). Grifei

Desta forma, reconheço a legitimidade ativa da Associação dos Lojistas do Shopping Center 
para o ajuizamento de Ação de Prestação de Contas.

Do mérito
Inicialmente, reconsidero a decisão prolatada às fl s. 285/286, que concedeu efeito suspensivo 

ao presente Recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada determinou a prestação de contas 
em prazo menor ao previsto em Lei, pois, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Réu, o 
Juiz a quo corrigiu o decisum, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a prestação de contas 
atinentes aos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Diante disto e considerando as razões expostas abaixo, revogo o efeito suspensivo atribuído 
ao Agravo.

No caso dos autos, pretende o Agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º 
grau, fundamentando que prestou contas à Assembleia, salientando que estas, juntamente com os 
respectivos documentos comprobatórios, se encontram à disposição dos lojistas.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, disciplinando a Ação de Exigir Contas, dispõe 
que o processo é composto de duas fases procedimentais, sendo a primeira consistente na verifi cação 
da obrigação de prestar contas e a segunda consubstanciada na determinação de eventual saldo a 
ser aferido nas contas apresentadas e julgadas.

Desta forma, na primeira fase o Juiz analisa se as contas foram ou não devidamente prestadas 
ao interessado.

Na hipótese vertente, o Agravante possui responsabilidade na prestação de contas, tendo em 
vista que a administração de bens, valores ou interesses dos lojistas lhe foi confi ada. No entanto, 
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se refugiando a esta obrigação, o Recorrente pretende a reforma do julgado, sob o fundamento 
de ter prestado as contas junto à Assembleia de Condôminos.

Compulsando os autos, observo da Convenção de Condomínio que a Assembleia Condomi-
nial deve ser composta pelos proprietários de partes ideais do shopping center (fl . 93 dos autos).

Desta forma, o conhecimento da prestação de contas não atingiu os lojistas, os quais respon-
dem pelos encargos locatícios e, portanto, são detentores dos valores confi ados à administração 
do shopping.

De outro modo, malgrado o Recorrente alegue que a prestação de contas esteja à disposição 
dos lojistas, na administração do shopping, não comprovou nos autos que se encontram disponi-
bilizadas consoante exige o art. 551, caput, do CPC/2015, ou seja, com especifi cação de receitas, 
apresentação de despesas e investimentos, se houver.

Os documentos anexados às fl s. 53/64 demonstram somente as despesas efetuadas, em con-
trariedade ao formato mercantil exigido pelo dispositivo supracitado.

Por seu turno, o Agravado, ao juntar provas do fato constitutivo do seu direito, trouxe à 
colação dos autos Relatório de Auditoria dos balanços patrimoniais do shopping center referentes 
ao exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o qual conclui que as demonstrações 
fi nanceiras diferem das práticas contábeis adotadas no Brasil.

Desta forma, conclui-se que as contas não foram devidamente prestadas ao Recorrido/Autor, 
pelo que não merece reforma a decisão proferida pelo Juiz singular, quando assim determinou.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de CONHE-
CER E DAR IMPROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida 
pelo juízo a quo em todos os seus termos.

TJBA – Agravo de instrumento nº 0007545-19.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, 
 Relator (a): Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 23/01/2018

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE RATEIO DE PERDAS 
FINANCEIRAS POR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AU-
SÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROFISSIONAL MÉDICO 
É COOPERADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA PARA REALIZAÇÃO 
DA SUPOSTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA 
DÍVIDA E DO PROTESTO ATÉ RESOLUÇÃO DA LIDE. MEDIDA QUE 
SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O argumento de que o profi ssional médico é cooperado e que deve suportar 
proporcionalmente as perdas fi nanceiras da associação deve ser devidamente pro-
vado, através de documentos idôneos, fato não ocorrido nestes autos.
2. De igual modo, a assembleia geral, para tomada de decisões, deve observar o 
quórum necessário, baseado no número de associados, ato que aparentemente 
não foi observado no caso concreto.
3. Sem a demonstração cabal de que o profi ssional fi gura como associado ou 
que efetivamente sido notifi cado ou participado da Assembleia Geral, mostra-se 
prudente a suspensão da dívida decorrente da deliberação, até que a situação seja 
plenamente esclarecida no processo originário.
4. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, e o 
fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos.

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Liana Waxman Braga de Carva-
lho, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e 
Comerciais de Feira de Santana, nos autos do processo 0503421-84.8017.8.05.0080, que indeferiu 
pedido de tutela de urgência.

Informa a Agravante ter fi rmado com a Recorrida contrato para atuar como prestadora de 
serviço médico, na condição de conveniada, vindo posteriormente a obter informação de que em 
verdade a avença a qualifi cava como cooperada.

Esclarece que em momento posterior foi notifi cada pela Operadora sobre a existência de um 
défi cit e que, para sanar o problema, cada cooperado deveria adquirir uma cota-parte da Cooperativa, 
no valor de R$ 18.452,38.

Irresignada, solicitou o desligamento do quadro de cooperados, vindo a ser informada que 
o desligamento era possível, mas que já havia sido gerado boleto do valor anteriormente cobrado.

Salienta que em momento posterior o débito foi levado a protesto, estando atualmente na 
quantia superior a R$ 72.000,00.

Aduziu ter ajuizado Demanda judicial, visando obrigar a Agravada a dar baixa do protesto ou 
anotações restritivas de crédito, mas o pedido de antecipação da tutela não foi deferido, pois o Juízo 
reservou-se a apreciar o pleito após o exercício do contraditório.

Pugna, assim, pela concessão de uma tutela que defi ra o pedido de urgência, inaudita altera 
pars, com a determinação de imediata baixa no protesto contra si realizado.

Analisando os autos monocraticamente, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, 
face à inexistência de elementos informativos nos autos, aptos a demonstrar o direito pretendido 
pela Agravante (fl s. 54/55).

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados monocraticamente 
(fl s. 71/73).

Contrarrazões foram ofertadas pela União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico, sob o 
fundamento de que a Agravante esquiva-se de pagar regular cobrança aprovada em Assembleia Geral 
Ordinária da Associação, que determinou o rateio linear das perdas do exercício anterior.

Segundo as suas razões, o órgão maior da Cooperativa, que é a Assembleia Geral, aprovou por 
maioria absoluta o rateio em partes iguais das perdas do exercício de 2015, com respaldo no art. 
80, da Lei 5.764/71, mas a cobrança foi realizada e inadimplida pela Agravante, dando ensejo ao 
protesto ora impugnado.

Considerando que agiu em total legalidade, pugna pelo improvimento do Agravo de instru-
mento e pela condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório que ora submeto aos demais integrantes da Quinta Câmara Cível.
Peço a inclusão do feito em pauta de julgamento.
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VOTO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por profi ssional médica vinculada à União 

Médica – Cooperativa de Trabalho Médico, no qual insurge-se contra cobrança realizada de forma 
unilateral pela Cooperativa.

Informa que apenas aderiu a contrato de convênio visando o atendimento aos benefi ciários e 
dependentes vinculados à Agravada, através da devida contraprestação, na forma de remuneração 
pelos serviços prestados, nos valores defi nidos em tabela disponibilizada pela contratante.

Salienta, porém, que foi surpreendida posteriormente por carta, na qual a Cooperativa infor-
mou a existência de um rateio de perdas fi nanceiras do exercício anterior e atribuiu-lhe um débito 
no importe de R$ 18.452,38.

Posteriormente veio a ter conhecimento sobre a existência de um protesto realizado pela parte 
Agravada contra si, perante o Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Feira de Santana, 
relativo a um título no valor de R$ 69.515,15, que acompanhado de taxas e emolumentos alcança 
o importe de mais de R$ 72.000,00.

Por sua vez, a Agravada informa que o débito é legítimo, pois decorrente de decisão tomada 
por maioria absoluta da Assembleia Geral da Associação, que resolveu repartir as perdas do exercício 
de 2015 entre os cooperados.

Adentrando ao mérito do presente Agravo, observo inicialmente que a parte Autora, ora Agra-
vante, não colacionou o contrato fi rmado pelas partes, ao argumento de que não o recebeu. Assim, 
mostra-se inviável saber qual a natureza do pacto e se realmente é a profi ssional uma cooperada ou 
apenas prestadora de serviços.

Ocorre que a parte Agravada também não trouxe nenhum elemento de informação apto a 
demonstrar qual o tipo de contrato que foi fi rmado pelas partes. Suas contrarrazões foram construídas 
apenas no argumento de que as perdas fi nanceiras do exercício anterior seriam divididas, mas não se 
produziu qualquer documento relacionado à suposta Assembleia Geral Ordinária.

Note-se que também não foi apresentado o contrato, não podendo ser afi rmada como veros-
similhante a assertiva de que a Agravante é cooperada.

Chamo também a atenção para o fato de que, ainda que fosse cooperada, não se demonstrou 
nestes autos o chamamento dos interessados, dentre os quais a Agravante, para participação na 
suposta Assembleia Geral Ordinária.

Sem esta demonstração, está clara a existência de violação ao art. 4º, VI, da Lei 5.764/71, que 
assim dispõe:

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das 
demais sociedades pelas seguintes características:
VI – quorum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no número de 
associados e não no capital; (grifei)

No caso em apreço, não se demonstrou a prévia notifi cação sobre a referida Assembleia Geral, 
qual a quantidade de cooperados e se a Agravante efetivamente é uma cooperada ou apenas conve-
niada a plano de saúde.

Deve-se ainda atentar no presente para o aumento expressivo sofrido pelo débito, que inicial-
mente era de pouco mais de R$ 18.000,00, e apenas um ano após já alcançava a cifra de mais de 
R$ 70.000,00, sem que qualquer explicação ou memorial de cálculos tenha sido trazido ao caderno 
processual.

Num primeiro momento convenci-me de que a ausência do contrato fi rmado pelas partes 
era um motivo inviabilizador da análise do pedido de urgência. Neste momento, porém, diante 
dos fundamentos apresentados pela Cooperativa, concluo que a ausência do documento deve ser 
encarada como um motivo a mais para se proteger a Agravante, até que a situação seja plenamente 
esclarecida no processo originário, pois efetivamente pode estar a sofrer uma cobrança ilegal e abusiva 
por parte da Agravada.

Ante os fundamentos acima expostos, verifi co que encontram-se evidenciados nestes autos a 
probabilidade do direito pretendido pela Agravante, por serem as suas alegações verossimilhantes, e 
também o risco ao resultado útil do processo, pois a permanência do protesto poderá acarretar danos 
de difícil ou incerta reparação para a Requerente.

Pelos mesmos argumentos acima declinados, constato que não está caracterizada nos autos a 
litigância de má-fé, conforme noticiado pela Agravada, na medida em que a Recorrente está apenas 
a buscar a proteção de um direito que, salvo melhor juízo, aparentemente é legítimo.

Conclusão
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de DAR PRO-

VIMENTO AO RECURSO, concedendo a tutela de urgência requerida, para obrigar a União 
Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana a promover a suspensão da cobrança 
que está realizado à Agravante, assim como o protesto levado a efeito no Tabelionato de Protesto de 
Títulos e Documentos de Feira de Santana, até resolução fi nal da lide originária.

O protesto deverá ser baixado no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro no 
valor de R$ 5.000,00.

493492



495

REVISTA BAHIA FORENSEREVISTA BAHIA FORENSE

Súmulas

495494



REVISTA BAHIA FORENSE

496 497

REVISTA BAHIA FORENSE

SÚMULAS DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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 sufi ciente 
a intimação regular do advogado constituído, mediante a inclusão do processo em pauta.

Súmula nº 2 - Cancelada

Súmula nº 3
Os critérios para a fi xação 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.

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, confi gurado no necessário liame entre os crimes 
praticados com unidade de desígnios por parte do agente.

Súmula nº 5
A citação pessoal nos processos criminais de que trata o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/95, 
exige, para que cesse a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios neces-
sários para a prática do ato, com expedição de certidão, exarada pelo Ofi cial de Justiça, atestando a 
impossibilidade de localização do réu.

Súmula nº 6
A fi xação, 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.

Súmula nº 7

O emprego de arma, inclusive de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante 
prevista no inciso I, §2º do Art. 157 do Código Penal.

Súmula nº 8

É irrelevante a falta ou nulidade de laudo pericial para a comprovação do potencial lesivo da arma 
ou munição necessários à confi guração dos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do 
desarmamento, tendo em vista o fato de a periculosidade ser ínsita à própria tipifi cação penal, em 
benefício da proteção da segurança coletiva.
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Súmula nº 9

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre 
o PLANSERV e seus fi liados.

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.

Súmula nº 11

As pessoas portadoras de defi ciência, 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.

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.

Súmula nº 13
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código 
de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com 
base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação fi nanceira, divulgado pelo Banco 
Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fi m.

Súmula nº 14
A notifi cação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos , ainda que situado em 
comarca diversa do domicílio do devedor, é válida para fi ns de constituição em mora do devedor 
fi duciário, ou daquele que fi gura em contrato de arrendamento mercantil (leasing), desde que entregue 
no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento.

Súmula nº 15
Compete ao Juízo Cível o processo e julgamento da Ação de Cobrança do seguro DPVAT
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