
TR
IB

U
N

A
L 

D
E 

JU
ST

IÇ
A

 D
O

 E
ST

A
D

O
 D

A
 B

A
H

IA

2019

BAHIA
FORENSE
ELETRÔNICA

B
A

H
IA

 F
O

R
EN

SE
 E

LE
TR

Ô
N

IC
A

 |
 2

01
8 

| 
ED

IÇ
Ã

O
 5

DOUTRINA
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULAS 5



PROJETO GRÁFICO

 COSIS - COORDENAÇÃO DE SISTEMAS

 
CONTEÚDO EDITORIAL

 COMISSÃO PERMANENTE DE JURISPRUDÊNCIA, REVISTA, DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA

FOTOGRAFIA

 ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Ficha catalográfica elaborada pela Coordenação de Bibliotecas Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

Bahia Forense Eletrônica: Doutrina, jurisprudência e súmulas /  
 Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – ano.1, n.1, (2015) –  
 Salvador: Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do  
 Estado da Bahia, 2015-

 Catalogação do volume 05, disponível em agosto de 2019.

 1. Direito – Brasil - Periódicos. 2. Doutrina. 3. Jurisprudência.  
4. Súmula. I. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia II. Comissão de 
Jurisprudência do TJBA.

        CDD: 340.05
        CDU: 34



BAHIA
FORENSE
ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

2019

DOUTRINA
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULAS 5







DES. GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO
PRESIDENTE

DES. AUGUSTO DE LIMA BISPO
1ª VICE-PRESIDENTE

DESA. MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL 
2ª VICE-PRESIDENTE

DESA. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS
CORREGEDOR-GERAL

DES. EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ
CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR

DESA. SÍLVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
DESA. LÍCIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
DESA. TELMA LAURA SILVA BRITTO
DES. MARIO ALBERTO HIRS
DES. ESERVAL ROCHA
DESA. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
DES. JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS
DESA. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
DESA. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA
DES. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO
DES. CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO
DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO
DESA. HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
RELAÇÃO DE DESEMBARGADORES



DESA. NÁGILA MARIA SALES BRITO
DESA. INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
DESA. MÁRCIA BORGES FARIA
DES. ALIOMAR SILVA BRITTO
DES. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
DESA. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
DES. LUIZ FERNANDO LIMA
DES. EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR
DES. MOACYR MONTENEGRO SOUTO
DES. OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
DESA. IVONE BESSA RAMOS
DESA. ILONA MÁRCIA REIS
DES. ROBERTO MAYNARD FRANK
DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
DESA. RITA DE CÁSSIA MACHADO MAGALHÃES FILGUEIRAS NUNES
DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS
DES. MAURÍCIO KERTZMAN SZPORER
DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
DESA. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO
DESA. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS
DESA. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO
DES. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
DESA. SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO
DESA. LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
DES. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR
DES. IVANILTON SANTOS DA SILVA
DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO
DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
DESA. MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO
DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
DESA. SORAYA MORADILLO PINTO
DESA. ARACY LIMA BORGES
DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI





SU
M

Á
RI

O



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

10

SUMÁRIO

DOUTRINA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS: 
DA JUSTIÇA CONSENSUAL À EFICÁCIA DO PROCESSO PENAL .............................................................  18

Adalberto Oliveira Santos Neto

João Luís Sá Freire Vaz Sampaio

Matheus Nonato Ramos Torres

Victor Chang Almeida Carvalho

O CONSTITUCIONALISMO E O SISTEMA PUNITIVO ...............................................................................  37

Geder Luiz Rocha Gomes

JURISPRUDÊNCIA PENAL

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de extensão de liberdade provisória 
concedida a corréu em outro Habeas Corpus.  
Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz .............................................................................................   82

Habeas Corpus. Apropriação indébita e estelionato. Pedido de revogação  da prisão preventiva ou 
substituição por prisão domiciliar. 
Relator: Des. Abelardo Silva da Matta Neto … ...............................................................................................   89

Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Pedido de trancamento da ação penal. 
Relator: Des. Abelardo Silva da Matta Neto ....................................................................................................   104

Habeas Corpus. Associação Criminosa e outros crimes praticados  por Prefeito. Pedido de anulação ou 
revogação da prisão preventiva. 
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa  .......................................................................................................   115

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Arguição de nulidades  processuais e pedido de revogação da prisão 
preventiva. 
Relator: Des. Luiz Fernando Lima  ..................................................................................................................   141



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
11

Habeas Corpus. Fraude à licitação e outros crimes contra a administração.  Pedido de revogação da prisão 
cautelar ou aplicação  de medidas cautelares diversas da prisão. 
Relator: Des Abelardo Silva da Matta Neto .....................................................................................................   146

Recurso em Sentido Estrito. Associação criminosa e lavagem de dinheiro.  Decretação da prisão preventiva. 
Relator: Des. Júlio Cezar lemos Travessa .........................................................................................................   183

Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver.  Impugnação à sentença de 
pronúncia. 
Relator: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva ..................................................................................................   212

Recurso em Sentido Estrito. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher.  Apreciação 
da justa causa para o recebimento da denúncia. 
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa  .......................................................................................................   220

Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher.  
Revogação de medidas protetivas em razão da conciliação  do representado e da vítima em Vara de 
Família. 
Relatora: Ivete Caldas Silva Freitas Muniz  ......................................................................................................   225

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para a infração de uso de drogas e 
dosimetria da pena. 
Relator: Des. Luiz Fernando Lima  ..................................................................................................................   229

Agravo de Execução Penal. Estupro de Vulnerável. Pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da 
prisão ou de prisão domiciliar. 
Relator: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva  .................................................................................................   236

Embargos Infringentes e de Nulidade. Homicídio culposo por omissão. Pedido de absolvição. 
Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra  .....................................................................................................   240

Embargos Infringentes e de Nulidade. Falsidade de atestado médico  e uso de documento falso. Pedido de 
absolvição. 
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa  .......................................................................................................   253

Revisão Criminal. Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva. Pedido de absolvição. 
Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz  ............................................................................................   266

Revisão Criminal. Arguição de sentença contrária a texto  expresso da Lei Penal. Ausência de interesse de 
agir. 
Relator: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva  .................................................................................................   272



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

12

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

DIREITO CONSTITUCIONAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade.  Projeto de Lei de iniciativa privativa do Prefeito proposta por 
Vereador. 
Relator: Des. Emílio Salomão Resedá .............................................................................................................   278

Procedimento Comum. Pretensão de recebimento dos Royalties do petróleo  por Município que não é 
produtor do recurso natural nem confrontante. 
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira ......................................................................................................   284

Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado pela apuração  de suposto crime contra a maternidade e 
sequestro de menor. 
Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho  .............................................................................................   290

Agravo de Instrumento. Tratamento de saúde custeado pelo SUS, através do Município de residência, fora 
do domicílio do paciente. 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro  ..............................................................................................   295

DIREITO ADMINISTRATIVO

Agravo de Instrumento. Apreensão de veículo em decorrência de transporte irregular de passageiros. 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro  ..............................................................................................   299

Mandado de Segurança. Ressarcimento ao erário por servidor público em razão de pagamento realizado 
por erro de fato. 
Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho  .............................................................................................   304

Reexame Necessário e Apelação Cível.  Opção pelo subsídio de Vereador em caso de licença para exercício 
do cargo de Secretário Municipal. 
Relator: Des. Augusto de Lima Bispo  .............................................................................................................   309

Mandado de Segurança. Promoção na carreira por militar  que figura na lista de acesso por merecimento. 
Relator: Des. Baltazar Miranda Silva  ..............................................................................................................   312

Mandado de Segurança. Requisitos para a configuração  do direito à paridade remuneratória em favor de 
servidora pública da polícia civil. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto  .......................................................................................................   324

Mandado de Segurança. Desvio de finalidade na remoção  de servidor público, praticada de ofício pela 
administração. 
Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia  .............................................................................................   327



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
13

Mandado de Segurança. Requisitos para a participação  em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares 
Policiais Militares - CFOAPM 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro  ..............................................................................................   331

DIREITO TRIBUTÁRIO
Mandado de Segurança. Momento de aquisição do direito subjetivo à isenção do imposto de renda por 
portador de moléstia grave. 
Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho  .............................................................................................   337

Remessa Necessária. Embargos à Execução Fiscal. Requisitos do auto de infração para a cobrança do 
Imposto Sobre Serviços. 
Relator: Des. Ivanilton Santos da Silva  ...........................................................................................................   345

Apelação Cível. Necessidade de autorização expressa da Procuradoria-Geral do Município  para a 
propositura de Execução Fiscal em valor inferior ao piso do crédito tributário  estabelecido pela legislação 
municipal. 
Relatora: Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago  .......................................................................................   351

Agravo de instrumento. A declaração de encerramento da atividade pela pessoa  jurídica como marco 
temporal a obstar o fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto  .......................................................................................................   356

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Conflito de Competência. Cumulação indevida de competência administrativa  e tributária e limitação da 
jurisdição à competência material do Juízo. 
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel  .......................................................................................   358

Conflito de Competência. Ação de anulação de escritura pública cumulada com reintegração  de posse e 
competência da Vara Regional Especializada em Conflito Agrário. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto  .......................................................................................................   363

Agravo de Instrumento. Proteção possessória contra a instalação de  torres de medição de vento em 
propriedade alheia. 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro  ..............................................................................................   365

Apelação Cível. Imissão na posse em decorrência da adjudicação  em leilão e da improcedência da Ação de 
Usucapião. 
Relator: Des. Emílio Salomão Resedá .............................................................................................................   368

Apelação Cível. O interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos. 
Relatora: Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago  .......................................................................................   372



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

14

Agravo de Instrumento. Arguição de nulidade do bloqueio de dinheiro na fase de cumprimento de sentença. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto  .............................................................................................................   374

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença e extensão ultra partes dos efeitos da coisa julgada em 
razão de trespasse. 
Relator: Des. Ivanilton Santos da Silva ............................................................................................................   377

Agravo de Instrumento. Recuperação judicial de produtor rural registrado na Junta Comercial. 
Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia  .............................................................................................   384

Agravo de Instrumento. Execução individual de sentença coletiva referente às diferenças decorrentes dos 
expurgos inflacionários. 
Relatora: Desa. Lícia de Castro L. Carvalho .....................................................................................................   392

DIREITO CIVIL
Apelação Cível. Responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos em benefício 
previdenciário. 
Relatora: Desa. Lícia de Castro L. Carvalho  ....................................................................................................   400

Apelação Cível.  Responsabilidade civil da instituição financeira por inclusão irregular do nome do 
consumidor nos órgãos restritivos de crédito. 
Relatora: Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago ........................................................................................   405

Reclamação. Validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagamento da 
comissão de corretagem em contrato de compra e venda de imóvel. 
Relatora: Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif  ...................................................................................................   414

Apelação Cível. Responsabilidade civil do construtor pelo atraso na entrega de obra. 
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel ........................................................................................   419

 Apelação Cível. Responsabilidade civil da operadora de plano de saúde e do hospital em decorrência da 
negativa de cobertura contratual. 
Relator: Des. Jatahy Júnior  ............................................................................................................................   429

Apelação Cível. Responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por recusa para inclusão contratual 
de supostos dependentes. 
Relatora: Desa. Lícia de Castro L. Carvalho  ....................................................................................................   436

Apelação Cível. Responsabilidade civil pelo inadimplemento de contrato time sharing. 
Relator: Des. Ivanilton Santos da Silva  ...........................................................................................................   440

Apelação Cível. Responsabilidade civil pela utilização  não autorizada de imagem para fins econômicos e 
comerciais. 
Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia  .............................................................................................   450



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
15

Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado por queda de monumento em parque público. 
Relatora: Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif  ...................................................................................................   455

Apelação Cível. Responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por morte por eletrocussão. 
Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva  ..........................................................................................................   461

Apelação Cível. Ação declaratória de relação jurídica entre sócio proprietário e clube de lazer. 
Relator: Des. Jatahy Júnior  ............................................................................................................................   483

SÚMULAS

SÚMULAS ...................................................................................................................................................  494





D
O

U
TR

IN
A



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

18

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS:  
DA JUSTIÇA CONSENSUAL  
À EFICÁCIA DO PROCESSO PENAL

Adalberto Oliveira Santos Neto1

João Luís Sá Freire Vaz Sampaio1 

Matheus Nonato Ramos Torres1 

Victor Chang Almeida Carvalho1

Resumo: O presente artigo tem como objetivo tratar sobre os Juizados Especiais Criminais 
através de uma perspectiva técnica, abordando as características processuais do tema, mas 
também contextualizando os juizados, através de uma linha histórica que demonstra a evolu-
ção do sistema no judiciário brasileiro. Toda a análise, claro, por uma ótica crítica, observan-
do os impactos dessa inovação que propôs uma diferente abordagem no Direito Penal brasi-
leiro, revolucionando uma justiça que antes buscava somente a punição para o acusado, mas 
agora busca, para crimes com menor potencial ofensivo, a reparação de danos para vítima e 
a não aplicação da pena restritiva de liberdade ao acusado. Demonstrando, também, os im-
pactos fora do processo, como a desburocratização e celeridade do poder judiciário, sempre 
salientando os princípios dos Juizados Especiais: a informalidade, a oralidade, a celeridade e 
a economia processual.

Abstract: This article aims to deal with the Special Criminal Courts through a technical 
perspective, addressing the procedural characteristics of the topic, but also contextualizing 
the courts, through a historical line that demonstrates the evolution of the system in the 
Brazilian judiciary. All the analysis, of course, from a critical perspective, observing the 
impacts of this innovation that proposed a different approach in the Brazilian Criminal Law, 
revolutionizing a justice that previously only sought punishment for the accused, but now 
seeks, for crimes with less offensive potential, the reparation of damages for the victim and 
the non-application of the restrictive sentence of freedom to the accused. Demonstrating also 
the out-of-process impacts, such as the bureaucratization and speed of the judiciary, always 
emphasizing the principles of the Special Courts: informality, orality, speed and procedural 
economy.

1. Graduandos no curso de Direito na Universidade do Estado da Bahia.
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INTRODUÇÃO
O surgimento de conflitos é consequência da vida em comunidade. O homem, enquanto ser social, al-

mejando suas vontades e a satisfação de suas necessidades, por vezes concorre com o outro, que também pos-
sui vontades e necessidades distintas, o que leva ao litígio, colocando em xeque a convivência da sociedade.

As próprias partes, em diversas situações, resolvem a questão, através de transações, renúncias e ou-
tras maneiras de autocomposição. Contudo, resistente uma parte à pretensão da outra, não há outra maneira 
que através do poder estatal se consiga a solução dos conflitos de interesses diversos, visualizando sempre 
a Justiça e a ordem no na sociedade. O desenvolvimento do Estado se concretiza na Jurisdição como poder-
-dever de resolução de litígios, tutelando o ordenamento jurídico, através do poder de julgar; e a obrigação 
de se julgar, não podendo se obstar do seu papel.

Como forma de padronizar e delinear normas de convivência do cotidiano na sociedade, o Estado, 
pelo seu poder de legislador, se utilizou do Código Penal. Ao delimitar regras de punição, definir os crimes 
e cominar as penas, formulou o direito penal material; este que quando violado, utiliza do processo, o meio 
que garante o cumprimento das regras e a aplicação das penas, o direito processual penal, que se baseia no 
Código de Processo Penal e leis esparsas, como a do Juizado Especial Criminal.

Vergastado na Constituição Federal, mas passivo de regulamentação infraconstitucional, o Juizado 
Especial Criminal possui uma diferença fundamental para a distribuição da Justiça, que é sua característica 
singular do rito sumaríssimo, dentre outras que serão abordadas no presente artigo. Portanto, com a criação 
dos Juizados Especiais, se possibilitou a concentração do procedimento, tornando mais célere as soluções 
das infrações penais de menor potencial ofensivo, sem prejudicar sua eficácia.

Estaria o sistema processual penal brasileiro passando por uma revolução, admitindo uma inovação 
de modo a dirigir seus esforços na reparação dos danos, e não somente na penalização do infrator. Para o 
réu, diante de um crime menos ofensivo, uma justiça mais democrática, menos repressiva e mais humana; 
para a vítima, um enfoque na busca do status quo que foi rompido pela infração penal. Para todos, um sis-
tema mais moderno e célere, que agora transforma a antiga faceta punitiva da Justiça Penal, trazendo uma 
alternativa mais consensual.

1. OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A noção de uma jurisdição de consenso com competência sobre delitos de pequena monta, na qual 

se estimularia o a acordo entre os litigantes, a reparação amigável do dano além da procura de se evitar a 
instauração de um processo criminal definitivamente não é inovação. Para Batista, a ideia de que pequenos 
conflitos devem ser tratados por órgãos especializados remonta a Aristóteles, este em seu tratado da Políti-
ca, ao mencionar as oito classes de tribunais que lhe pareciam necessárias, pontuava:

“Além destes tribunais, há juízes para pequenos assuntos, como seja desde o valor de uma drac-
ma até cinco ou um pouco mais, porque se há que fazer justiça nestes pedidos, não vale, porém, 
a pena de levá-los perante grandes tribunais”2

2. BATISTA, Nilo. Punidos e Mal Pagos. Violência, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos no Brasil de hoje. p. 78.
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Nessa linha de intelecção, no Brasil, a ideia de que o Estado possa e deva perseguir penalmente toda 
e qualquer infração, sem admitir-se, em hipótese alguma, certa dose de disponibilidade da ação penal pú-
blica, havia mostrado, com toda evidência, sua falácia e hipocrisia desde a vigência do Código de Processo 
Penal de 1941 e da promulgação, em 11 de julho de 1984, da parte geral do Código Penal – Lei nº 7.209, 
que entrou em vigor em 13 de janeiro de 1985, trazendo profundas alterações no sistema punitivo, com a 
introdução das penas restritivas de direito.

Paralelamente, havia-se, percebido que a solução das controvérsias penais em certas infrações, prin-
cipalmente quando de pequena monta, poderia ser atingida pelo método consensual, de igual modo, per-
cebeu-se as vantagens do procedimento oral, quando praticado em sua verdadeira essência: a concentra-
ção, a imediação, a identidade física do juiz conduziam à melhor apreciação das provas e à formação de 
um convencimento efetivamente baseado no material probatório colhido e nas argumentações das partes, 
igualmente, vinha-se percebendo que a celeridade acompanha a oralidade, levando à desburocratização e 
simplificação da justiça. 3

Tais tendências, em última análise, levaram a uma desformalização do processo, tornando-o mais 
simples, mais rápido, mais eficiente, mais democrático e mais próximo da sociedade, e enquanto tramitava 
o Anteprojeto de José Frederico Marques de 1970 e o Projeto de Lei n° 16.55/83, os quais já previam que o 
pagamento de multa pelo acusado levaria à extinção da punibilidade e buscava traçar os primeiros contor-
nos da definição de infrações penais de menor potencial ofensivo, introduzia a Lei 7.244, de 07 de novembro 
de 1984, no sistema jurídico brasileiro o Juizado Especial de Pequenas Causas, transformando radicalmente 
a justiça civil por sua desburocratização e agilização, e permitindo que se pudessem aferir, na prática, os 
benefícios soluções consensuais de conflito.

Ao tempo que, a experiência processual penal em noutros países, consoante pontua Ada Pellegini Gri-
nover em seus Comentários à Lei 9.099/95, apontava para modelos de justiça consensual e despenalizadora, 
como a Lei Italiana nº 689, de 14 de novembro de 1981, permitindo o magistrado, a requerimento do acusado 
e após manifestação favorável do Ministério Público, aplicasse a sanção, com a subsequente extinção da pu-
nibilidade, com o registro da pena apenas e tão somente para impedir a aplicação de um segundo benefício, 
ou o Código de Processo Penal Português, de 17 de fevereiro de 1987, que, permite que o Ministério Públi-
co, requeira ao tribunal a aplicação de pena de multa ou pena alternativa para os delitos de pequena monta.

Entrementes, somente com o advento da Constituição de 1988, que os Juizados Especiais Criminal 
adquiriram vida jurídica própria, ex vi do art. 98, inciso I:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações pe-
nais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, 
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 
primeiro grau;4

3. GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. FERNANDES, Antonio Scarence. GOMES, Luiz 
Flávio. Juizados Especiais Criminais. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995 . – . ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 199. p. 29.f

4. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 15.11.2018
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Contudo, como trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, aquela dotada de aplicabilidade 
indireta ou diferida, pois somente após a edição de norma infraconstitucional posterior poderá produzir 
efeitos, assim, necessitava de regulamentação através de Lei Federal, porquanto somente à União cabe le-
gislar em matéria penal e processual penal (art. 22, inciso I , da CF/88), o que, ensejou a edição do Projeto 
de Lei 1.480/1989.

1.2. PROJETO DE LEI 1480/1989

É cediço que ainda durante a Assembleia Constituinte, os magistrados paulistas Pedro Luiz Ricardo 
Gagliardi e Marco Antônio Marques da Silva entregaram a então Associação Paulista dos Magistrados – 
Apamagis, minuta de Anteprojeto de Lei Federal disciplinando a matéria, a partir do Anteprojeto de José 
Frederico Marques de 1970 e da legislação internacional.

Esclarece Ada Pellegrini5 que com a promulgação da Constituição, o Presidente do então Tribunal de 
Alçada Criminal de São Paulo, Juiz Manoel Veiga de Caralho, constituiu grupo de trabalho para examinar a 
proposta do Anteprojeto supracitado. Constituição, o Grupo de Trabalho os Juízes do TACrim Antônio Car-
los Viana dos Santos, Manoela Carlos Vieira de Moraes, Paulo Costa Manso, Ricardo Antunes Andreucci 
e Rubens Gonçalves. Foi convidada para integrar o grupo a professora Ada Pellegrini Grinover, à época 
titular de processo penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, encarregada pelo 
grupo de apresentar-lhe o resultado de seus estudos esta, por sua vez, valeu-se da colaboração de seus pares, 
integrantes do corpo docente da referida faculdade, os Procuradores de Justiça Antônio Magalhães Gomes 
Filho e Antônio Scarance Fernandes. Após reuniões, o grupo decidiu elaborar substitutivo, apresentado à 
Presidência do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, incluindo a Exposição de Motivos.

Com o aperfeiçoamento pelo substitutivo o Anteprojeto foi apresentado ao então Deputado Federal 
Michel Temer que o transformou em Projeto de Lei nº 1.480/896, regulamentando, assim, o artigo 98, inciso 
I, da Constituição Federal, mantendo a mesma justificação que o Grupo de Trabalho haveria elaborado no 
Anteprojeto e, mantendo, os nomes de seus redatores.

Da justificativa, a rigor exposição de motivos, verifica-se que ainda no mesmo ano, com a tramitação 
legislativa do projeto, o então deputado Nelson Jobim apresentou o Projeto de Lei nº 3.689, que tratava dos 
juizados cíveis e criminais, sendo, assim unificado apenas no que tange a matéria cível com o Projeto pro-
posto deputado Temer no âmbito criminal. Salienta-se que foram unificados através de novo substitutivo de 
autoria do então deputado Ibraim Abi-Ackel, integrante da Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, da 
Câmara.

O substitutivo de unificação seguiu para o Senado Federal, após aprovação na Câmara, onde o então 
senador José Paulo Bisol, igualmente integrante da CCJ daquela casa, relator do projeto, elaborou novo 
substitutivo, reduzindo o projeto anterior a poucos artigos que deixavam toda a matéria para ser regulada 
em lis estaduais, inclusive omitindo o tratamento da transação e de seus efeitos penais. Nessa linha, o rela-
tor justificava sua posição no descompasso entre o espírito do texto constitucional, que procurava conferir 

5. GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. FERNANDES, Antonio Scarence. GOMES, Luiz 
Flávio. Juizados Especiais Criminais. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995 . – . ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 199. p. 32/33.

6. Brasil. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n° 1.480/89. Inteiro Teor. Disponível em < http://imagem.camara.gov.
br/Imagem/d/pdf/DCD24FEV1989.pdf#page=33 >. Acesso em 15.11.2018
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aos Estados a competência para detalhas os procedimentos processuais, a partir da norma geral da União, 
e o caráter excessivamente minucioso e detalhista do projeto de lei, que praticamente esgotava o assunto do 
ponto de vista legislativo, não deixando margem para as especificidades estaduais. 7

Em retorno a Câmara dos Deputados, o substitutivo proposto no Senado foi mantido e, assim, apro-
vado pela Câmara, culminando, enfim, na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

2. A LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

A Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 19958, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais e dá 
outras providenciais, significa verdadeira revolução no sistema jurídico brasileiro. Acompanhando as ten-
dências apontadas no início deste artigo, a lei não se contentou em impor soluções de outros ordenamentos, 
mas – conquanto por eles inspirados – cunho um sistema próprio de Justiça penal consensual que não en-
contra paralela no direito comparado. Assim, a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, antes 
mesmo do oferecimento da acusação, não só rompe o sistema tradicional do nulla poena sine judicio – não 
há pena sem processo judicial anterior, como até possibilita a aplicação da pena sem antes discutir a questão 
da culpabilidade. A aceitação da proposta do Ministério Público não significa reconhecimento da culpabi-
lidade penal, como, tampouco implica reconhecimento da responsabilidade civil. 9

De igual modo genuinamente brasileira a suspensão condicional do processo apesar das semelhanças 
afastada está do sistema do probation ou do sistema franco-belga, porquanto nesta hipótese é extinta a pu-
nibilidade após o período de prova, não subsistindo ao acusado qualquer registro do ocorrido.

Ademais, verifica-se que possui natureza mista, penal e processual penal, com prevalência proces-
sual, pois estabeleceu um novo foro e rito para conciliação e julgamento , o rito sumaríssimo, aplicável so-
mente às infrações que a lei definiu como de menor potencial ofensivo e, no lugar de princípio tradicionais 
do processo, como obrigatoriedade, indisponibilidade e inderrogabilidade, utiliza a oportunidade, a dispo-
nibilidade, a discricionariedade e o consenso, rompendo com a jurisdição conflitiva, nascendo a jurisdição 
consensual, norteada pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e cele-
ridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

No que a tange a competência verifica-se que a mesma é definida em razão da matéria – crimes de 
menor potencial ofensivo –, e em razão do lugar – foro onde foi praticada a infração penal, não se olvidan-
do, da possibilidade de deslocamento de competência, em obediência as regras de conexão, continência ou 
complexidade da causa.

Registra-se, por oportuno, que todos os institutos despenalizadores assim como o âmbito de sua inci-
dência serão matérias devidamente aprofundados neste artigo.

7. AZEVEDO. Eduardo Pianalto de. Juizado Especial Criminal. As promessas de Construção e a realidade construída na 
Comarca de Chapecó – 1996/2000, p. 36 apud AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli Informatização da Justiça e Controle 
Social, São Paulo: iBCCrim, 2000, p. 123.

8. BRASIL. Planto. Lei nº 9.099/1995. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm >. Acesso em 
15.11.2018

9. GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. FERNANDES, Antonio Scarence. GOMES, Luiz 
Flávio, op. cit., p. 35.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
23

Enfim, como se percebe, inovou profundamente o ordenamento jurídico penal pátrio, cumprindo 
uma determinação constitucional, foi posto em prática um novo modelo de Justiça criminal. É uma verdade 
revolução jurídica e de mentalidade. Ao lado do clássico princípio da verdade material, agora temos que 
admitir também a verdade consensuada. A preocupação central, agora, já não é só a decisão (formalista) do 
caso, senão a busca de solução para o conflito. A vítima, finalmente, começa a ser redescoberta, porque o 
novo sistema se preocupou precipuamente com a reparação dos danos. Em se tratando de infrações penais 
da competência dos Juizados Criminais, de ação privada ou pública condicionada, a composição civil chega 
ao extremo de extinguir a punibilidade (art. 74, parágrafo único). Em suma, a lei apresentou uma face nova 
da justiça penal brasileira, mais democrática, mais humana e menos repressivo, contribuindo para a moder-
nização das instituições e para o desemperramento da máquina judiciária.10

2.1. SOBRE A COMPOSIÇÃO E SOBRE A COMPETÊNCIA

Admite a legislação que atuem no Juizado somente juízes togados ou juízes togados e leigos, na de-
pendência do que for previsto nas leis estaduais que regularam o sistema da justiça consensual (art. 60, da 
Lei 9.099/95). Os juízes leigos são, em verdade, auxiliares da justiça, recrutados dentre advogados com mais 
de cinco anos de experiência e ficarão impedidos de exercer a advocacia no âmbito dos juizados especiais, 
enquanto no desempenho de suas funções (art. 7º).

De mais a mais, como exposto alhures, a competência dos juizados é limitada às infrações de menor 
potencial ofensivo, assim, resta patente conceituar quais infrações são consideradas como de pequena mon-
ta.

Com efeito, todas as contravenções penais, qualquer que seja o procedimento previsto, os crimes que 
a lei comine pena máxima igual ou inferior a 02 (dois) anos de reclusão ou detenção e, os crimes a que a lei 
comine exclusivamente pena de multa.

2.2. REGRAS ESPECIAIS DE COMPETÊNCIA

Dispõe o art. 60 da Lei dos Juizados Especiais Criminais que o JECrim, provido por juízes togados 
ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais 
de menor potencial ofensivo. Em duas situações a Lei dos Juizados Especiais Criminais exclui as infrações 
de menor potencial ofensivo do seu procedimento sumaríssimo: (a) “Quando não encontrado o acusado 
para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento 
previsto em lei’ (art. 66, parágrafo único). (b) “Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permiti-
rem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças 
existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei” (art. 77, §2º). Ademais, se com a infração de 
menor potencial ofensivo, houverem sido praticados outros crimes, em conexão ou continência, deverão ser 
observadas as regras do art. 78 do Código de Processo Penal, para saber qual o juízo competente, caso, em 
virtude da aplicação das regras do art. 78 do CPP, venha a ser estabelecida a competência do juízo comum 
ou do tribunal do júri para julgar também a infração de menor potencial ofensivo, afastando, portanto, o 

10. Ibid., p. 44/51-52.
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procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, isso não impedirá a aplicação dos institutos da transação 
penal e da composição dos danos civis.11

2.3. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA

Nos termos do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, introduzido pela Lei nº 9.839, de 27 de setembro de 199912 
não incide as disposições desta lei sobre os delitos militares, ficando, desse modo, afastada a aplicação dos 
institutos despenalizadores abordados em tópico próprio neste artigo.

Por sua vez, o crime insculpido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a saber, porte de substância entor-
pecente de uso proscrito no Brasil para consumo pessoal, constitui infração de menor potencial ofensivo, 
estando, assim, sujeita as disposições da lei de juizados.

Ademais, os crimes eleitorais, assim como os militares, não estão inclusos no âmbito de competência 
dos juizados, por se tratar de competência em razão da natureza da infração. Todavia, aplica-se no que ca-
bível os institutos preconizados na Lei nº 9.099/95. Neste sentido, é a remansosa jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL. COM-
PETÊNCIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA INFRAÇÃO. LEI DOS JUIZADOS ESPE-
CIAIS. APLICABILIDADE AOS CRIMES SUJEITOS A PROCEDIMENTOS ESPECIAISI. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A criação dos juizados especiais criminais não 
afasta a competência da justiça eleitoral para processar e julgar os crimes elencados no Código 
Eleitoral e nas demais leis, in casu, a Lei nº 9.504/97, por se tratar de competência em razão da 
natureza da infração. II. Aplica-se, todavia, no que cabível, os institutos preconizados na Lei nº 
9.099/95. [...] IV. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Zona 
Eleitoral de Blumenau/SC, o Suscitado. (STJ. CC: 37595 SC 2002/0164351-3, Relator: Min. 
GILSON DIPP. Julgado em 09.04.2003, S3 – Terceira Seção, publicado em DJ 23.06.2003).

De mais a mais, a partir da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, que, após um período de vactio 
legis de 45 dias, entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, o crime de lesão corporal dolosa leve qua-
lificado pela violência doméstica, previsto no §9º, deixando de ser considerado infração de menor potencial 
ofensivo, em face da majoração do lime de pena, o qual passou a ser de três anos. Em tese, seria, ainda, 
cabível o instituto da suspensão condicional do processo, em face do limite mínimo da sanção penal (três 
meses de detenção). Contudo, a Lei nº 11.340/2006, passou a dispor em seu art. 41: “aos crimes praticados 
com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de pena prevista, não se aplica a 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”, vendando assim, por completo, a incidência dos institutos bené-
ficos da Lei n° 9.099/9513

Por derradeiro, nos crimes praticados contra os idosos, de acordo com o art. 94 da Lei nº 10.741, de 1ª 
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liber-
dade não ultrapasse 04 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. Ao contrário do 
que parece, o Estatuto do Idoso não determinou a incidência do instituto despenalizador da transação penal 

11. Capez, Fernando. Curso de direito penal, volume 4 . legislação penal especial / Fernando Capez. – 12. ed. – São Paulo 
: Saraiva, 2017, p. 502.

12. Planalto. Lei n° 9.839/1999. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9839.htm >. Acesso em 
15.11.2018

13. Capez, Fernando, op. cit. p. 504.
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(Lei nº 9.099/95, art. 76), mas tão somente que o procedimento para a apuração de tais crimes seja mais 
célere, aplicando-se o rito sumaríssimo previsto nos art. 77 a 83 da Lei n° 9.099/95. Com efeito, o intuito da 
Lei foi o de agravar a situação dos que praticarem crime contra idoso. Foi por essa razão que determinou 
a incidência do procedimento sumaríssimo da referida Lei. Apenas isso. Não autorizou qualquer alteração 
no conceito de infração de menor potencial ofensivo, pois não mandou incidir todos os dispositivos dos 
Juizados Especiais Criminais, mas apenas os relativos ao rito processual. Entendimento contrário levaria à 
conclusão de que uma lei surgiu para ampliar a proteção ao idoso estaria abrandando, nesse aspecto a situa-
ção dos agressores. No mesmo sentido se posicionou Damásio E. de Jesus, argumentando que “o art. 61 da 
Lei nº 9.099/95 contém a conceituação de crimes de menor potencial ofensivo para efeito da competência 
dos Juizados Especiais Criminais.14

2.4. SOBRE A CONTAGEM DOS PRAZOS

Deve ser ressaltado frente aos operadores do direito o advento da Lei 13.728, de 31 de outubro 201815, 
a qual alterou a forma de contagem dos prazos respectivos aos atos judiciais praticados no âmbito dos jui-
zados especiais, sendo uma inovação que acompanha os ditames do Novo Código de Processo Civil, norma 
geral.

Foi incluído o artigo 12-A à Lei 9.099/1995, cujo teor a seguir se apresenta:
“Na contagem dos prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer 
ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias 
úteis”.

Dessa forma, altera-se a ideia de que o prazo seria contado em dias corridos, dando maior espaço para 
uma correta aplicação do direito e respeito à função do advogado, indispensável à administração da justiça.

2.5. INSTITUTOS DESPENALIZADORES

Verifica-se que a despenalização é uma figura que busca diminuir a punição a um delito sem descri-
minalizar o mesmo. Dessa forma, a digressão ainda se reveste como um ilícito penal, mas lhe é aplicável 
medida alternativa à pena privativa de liberdade.

Consoante assevera Cezar Roberto Bitencourt, ilustre doutrinador na seara criminal:
“Recomenda-se que as penas privativas de liberdade limitem-se às penas de longa duração e 
àqueles condenados efetivamente perigosos e de difícil recuperação. Não mais se justificam as 
expectativas da sanção criminal tradicional. Caminha-se, portanto, em busca de alternativas 
para a pena de prisão”. 16

Ainda a caminhar nesse sentido, seriam verificáveis como obstáculos à conjectura da privação de 
liberdade a superlotação dos presídios brasileiros, o elevado índice de reincidência, as condições de vida e 
higiene precárias, ociosidade forçada, bem como os efeitos sociológicos e psicológicos da segregação.

14. Ibid., p. 503.
15. Planalto. Lei n° 13.728/2018. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13728.

htm >. Acesso em 15.11.2018
16. BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., os. 02 e 157
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Cumpre ao presente artigo desenvolver cada instituto despenalizador – composição civil de danos, 
a transação penal e a suspensão condicional do processo, demonstrando as suas hipóteses de incidência, 
finalidades e objetivo comum, que transmuda na extinção da punibilidade do agente delituoso, desde que 
cumpridas às etapas próprias.

As medidas da composição civil de danos e a transação penal deverão ocorrer na fase procedimental 
do Juizado Especial Criminal, mormente em sua audiência preliminar, quando ainda não está formalizado 
o processo. Por outro lado, a suspensão condicional deve ser ofertada, caso cabível, na fase processual, 
quando já tenha havido o recebimento da denúncia a ser ofertada pelo Parquet.

2.5.1. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS

Havendo a supracitada fase preliminar ao processo deve ser ressaltado o viés conciliatório a ser em-
pregado entre a vítima e o autor do fato quanto à reparação dos infortúnios apresentados, bem como em 
relação ao Ministério Público e o autor em respeito aos aspectos criminais da determinada situação.

Prevê-se assim, a presença da figura dos juízes leigos e togados, além dos conciliadores, sendo deli-
mitados pelas leis de organização judiciária local. Entrementes, resta prevista a composição civil dos danos 
no artigo 71 da Lei 9.099/95, que prossegue na seguinte forma:

“Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato, a 
vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclare-
cerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação 
imediata de pena não privativa de liberdade”.

Esse instrumento se destina a possibilitar que a vítima seja alvo da reparação do prejuízo que venha a 
ter sofrido, podendo ser parcial, pelo que podem ser delimitados de pronto os danos materiais ali presentes, 
restando a apuração quanto aos de natureza moral para o Juízo cível competente. Mesmo sendo parcial, terá 
como resultado nas ações penais privadas e públicas condicionadas à representação a extinção de punibili-
dade do agente com a renúncia como consequência ao direito de queixa ou representação.

Tal composição deve ser reduzida a termo escrito, a ser homologada pelo magistrado, pelo que será 
constituída como título executivo judicial, sendo a sentença homologatória irrecorrível, do que se extrai 
do artigo 74 da Lei 9.099/95. Quanto à competência para a execução da avença, aquela seguirá os ditames 
previstos no Novo Código de Processo Civil, não importando o tipo de obrigação ali veiculada.

Em que pese o caráter irrecorrível da sentença homologatória, esta poderá por certo ser objeto de em-
bargos de declaração, caso presente obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, e alvo de ação anulatória. 
Ainda, considerando a figura da suspensão condicional do processo a seguir retratada, poderá o descum-
primento do acerto formulado em composição civil, ser apto a revogar tal benefício, conforme o artigo 89, 
§3º da Lei dos Juizados.

Ainda, consoante o artigo 62 da legislação supra, o objetivo no âmbito dos Juizados Especiais Crimi-
nais – JECRIM, é precipuamente a reparação de danos sofridos, vislumbrando novamente a aplicação de 
pena não privativa de liberdade, o que deve ser prontamente seguido, interpretando-se hermeneuticamente 
os seus dispositivos em totalidade.

É imperioso salientar que em havendo múltiplos ofensores, na hipótese da compensação, a renúncia 
tácita ao direito de queixa ou representação só surtirá efeitos no tocante àqueles que houverem de fato aven-
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çado, podendo ser exercido o direito de ação aos que não transacionarem, sendo uma diferença dessa seara 
em relação ao artigo 49 do Código de Processo Penal.

Havendo por outro lado várias vítimas, a composição dos danos pelos ofensores em relação a apenas 
uma daquelas, apenas a esta aproveita, não representando obstáculo para o direito de ação das demais.

É pernicioso também sustentar que o Parquet há de levar em consideração o bem jurídico afetado pela 
conduta, pois a condução da mencionada composição civil e o estabelecimento de seus ajustes é essencial 
para a resolução o problema, podendo em caso de uma conduta reprovável que gere danos ao meio ambien-
te, ser dirigida suas prestações a instituições de proteção dessa área por exemplo.

Por fim, cabe ressaltar ademais, que nas ações penais públicas incondicionadas, a composição civil 
dos danos não resulta na extinção da punibilidade do agente, uma vez que o Ministério Público deverá ain-
da assim prosseguir com o resto do procedimento, que deve estar revestido de suporte probatório mínimo.

2.5.2. TRANSAÇÃO PENAL

Instituto situado tanto na seara material quanto processual, se constituindo em uma espécie de avença 
entre os sujeitos que integram a lide penal, quais sejam o autor do fato delitivo e o órgão acusador. Aquele 
deverá cumprir as obrigações que lhe forem impostas por este, o qual restará impossibilitado de avançar 
com a ação penal, caso cumpridas as condições asseveradas.

Assim, caberá ao poder judiciário extinguir a punibilidade do agente, entrementes para a hipótese 
de regular adimplemento de tais preceitos obrigacionais a si colimados. A priori, competente é a lição de 
Sérgio Turra Sobrane, ilustre membro do Ministério Público paulista que infere:

“A transação penal tem natureza dupla. Ao mesmo tempo em que é instituto de Direito Proces-
sual Penal, uma vez que por meio dela se compõe a lide subjacente, é também um instituto de 
direito material, visto que o ajuste entre as partes, homologado pelo juiz, implica a extinção da 
punibilidade do fato típico e antijurídico, não se admitindo mais sua discussão”17.

Representa grande economia e celeridade processuais, mormente, alguns dos princípios basilares do 
âmbito dos juizados, pelo que se desonera a máquina burocrática estatal, sendo uma forma interessante de 
despenalizar, sem descriminalizar uma dada conduta.

Não se olvide que é aplicada uma sanção penal ao infrator. Em que pese tal afirmativa, não há no 
direito brasileiro, em contraposição ao norte-americano com a chamada “guilty plea” a assunção de culpa 
pelo autor do fato, uma vez que aceita a transação em vias de não se submeter ao processo penal propria-
mente dito, vez que não foi ainda oferecida denúncia, o que pode gerar críticas junto ao princípio da pre-
sunção de inocência.

A aceitação da transação penal pelo autor do fato não importa no reconhecimento de culpa, mas so-
mente sua subserviência a uma sanção distinta da que poderia sucumbir ao término da persecução penal, 
ora, pois que, da aplicação da pena na transação penal, não decorrem consequências desfavoráveis em re-
lação à reincidência ou aos antecedentes criminais e a seus registros, subsistindo a primariedade do autor 
do fato.

17. SOBRANE, Sergio Turra. Transação Penal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 78.
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Além disso, a transação penal tem o efeito de obstar a concessão de novo benefício pelo prazo de 
cinco anos. Tratando assim, de um devido processo legal situado ao lado e anteriormente ao convencional, 
tendo natureza jurídica idêntica à de uma autêntica ação penal, conforme se extrai lição de Rosmar Antonni 
Rodrigues Cavalcante de Alencar.

Tecidas algumas considerações gerais, cabe ressalvar as hipóteses de cabimento de tal instituto.

Estão presentes seus pré-requisitos no artigo 76 da Lei dos Juizados, devendo se tratar de ação penal 
pública incondicionada ou condicionada à representação, quando nesta última não se efetivar a composição 
civil dos danos, não sendo caso de arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência, não ter sido o 
agente condenado por sentença definitiva pela prática de crime a pena privativa de liberdade e não ter sido 
beneficiado anteriormente no prazo de cinco anos pela transação.

Por outro lado, seus requisitos subjetivos impendem que a mesma só poderá ser oferecida quando os 
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do crime 
assim o permitirem.

Em relação ainda à sua natureza jurídica, há imperiosa questão a ser tratada, no que toca à oferta da 
transação penal e se seria constituído um poder ou um dever por parte do Ministério Público. Fernando da 
Costa Tourinho Neto entende não ser faculdade do Parquet a proposta de transação, e para tanto argumenta:

“A lei dos juizados especiais admitiu o princípio da oportunidade, mas uma oportunidade re-
grada, também chamada de regulada ou limitada ou temperada e submetida ao controle jurisdi-
cional. Oportunidade regrada porque é a lei que diz quando será possível a transação e de que 
modo ela deve ser feita. Não fica ao arbítrio do Ministério Público propor ou não a transação. 
Não é uma faculdade do órgão Ministerial”.

A Comissão Nacional da Escola Superior de Magistratura entende ainda que não sendo ofertado tal 
benefício, o magistrado não poderia, mesmo que estando presentes os requisitos legais substituir a vontade 
do Ministério Público, visto que ainda não existiria processo formado e a homologação representaria a sua 
instauração de ofício pelo juiz. Em contrapartida, no decorrer do processo regularmente instaurado, poderia 
sim o magistrado proceder ofertando a transação, bem como suspensão condicional do processo, a teor dos 
artigos 79 e 89 da Lei 9.099/95.

Ainda, em entendimento majoritário, deve ser analogicamente posto em voga o artigo 28 do Código 
de Processo Penal, onde entendendo o magistrado pela oferta de transação penal, caso assim não proceda o 
órgão ministerial, deverá remeter o processo ao Procurador Geral de Justiça.

No tocante à transação penal a ser ofertada em ação penal de iniciativa privada, subsiste o Enunciado 
nº 112 do FONAJE:

“Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e suspensão condicional do pro-
cesso, mediante proposta do Ministério Público”.

Não tendo sido procedida na ação penal privada à composição civil dos danos, tendo em vista ser 
a transação penal mediata tendente à aplicação imediata de pena, e esta é privativa do Estado, é prudente 
que verificando-se a propositura de queixa no prazo decadencial, seja possibilitado ao réu a proposta de 
transação penal.

Assim, a corrente majoritária entende ainda que consoante jurisprudência do STF, em havendo mani-
festação contrária do querelante, de que não tem interesse na aplicação de qualquer instituto penal despena-
lizador não aplicáveis a transação penal, e nem o sursis processual.
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Quanto às suas características, tem-se que a transação é personalíssima, voluntária, formal e tecni-
camente assistida. Assim, a aceitação pessoal pelo autor do fato é essencial à regular formalização do ato, 
ninguém podendo aceitar a proposta em nome de outrem, ainda que com poderes específicos.

Em havendo o descumprimento da proposta, uma vez aceita e homologada pelo juiz, considerando a 
sua regularidade, consubstanciada na autoria e materialidade delitivas, entendia-se que a sua homologação 
impediria a propositura futura de denúncia para o caso de descumprimento. Dessa forma, criada essa ce-
leuma, criou-se a praxe dos magistrados consignarem na sentença, que estivesse condicionada a extinção 
da punibilidade ao cumprimento da proposta fixada.

Assim, caso o acusado não vier a cumprir com a obrigação imposta, a denúncia se torna possível e 
atualmente tanto STF quanto STJ firmaram entendimento pelo qual se abre a hipótese sim de propositura 
de ação penal respectiva, uma vez descumpridas as cláusulas transacionadas. Seguindo tal tendência, foi 
elaborado a Súmula Vinculante nº 35:

“A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julga-
da material, e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao 
Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou 
requisição de inquérito policial”.

2.5.3. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Não se confunde, aliás, com a denominada suspensão condicional da pena, onde o processo é instau-
rado, realiza-se a instrução e por fim, na hipótese do magistrado condenar o acusado, poderá suspender a 
execução da pena.

O instituto despenalizador aqui tratado é aplicável aos crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior 
a um ano, consoante o artigo 89 da Lei 9.099/1995, podendo o Ministério Público ao propor a ação, pleitear 
a suspensão condicional do processo, conquanto atendidos os pressupostos legais pelo agente do fato deli-
tuoso.

Segundo o pensamento de Mirabete:
“Parte-se do princípio de que o que mais importa para o Estado não é punir, mas integrar ou 
reintegrar o auto da infração penal e reconduzi-lo à sociedade como parte componente daque-
les que respeitam o direito de liberdade alheia, em seu mais amplo entendimento, que é o limite 
do direito de outrem. Toda vez que esta integração social possa ser obtida fora das grades do 
cárcere, e independentemente de outra sanção penal, recomendam a lógica e a melhor política 
criminal que não seja o autor do fato punido ou mesmo submetido a processo, desde que se 
obrigue ao cumprimento de determinadas exigências. A suspensão condicional do processo é 
um dos meios de conceder crédito de confiança ao criminoso primário, estimulando-o a que 
não volte a delinquir. Além disso, é medida profilática de saneamento, evitando que o indivíduo 
que resvalou para o crime por circunstâncias, às vezes independentes de sua vontade, não se 
submeta ao processo desde que cumpra as condições a ele impostas”.18

Ao tratar da sua natureza jurídica, deve-se salientar que a mesma é o Nolo Contendere, sendo uma 
forma de defesa em que o autor do fato não discute a imputação, mas não admite a culpa e nem declara sua 
inocência. Embora instituto primordialmente processual, também respira no âmbito material, uma vez que 
cumpridas as exigências ali postas, extingue-se a punibilidade do agente, portanto com natureza mista.

18. MIRABETE, Julio Fabbrini. op. cit., p. 244.
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Quanto às suas características, a mesma é bilateral, requerendo oferecimento pelo Parquet, com pos-
terior aceitação pelo agente e seu defensor, dependendo assim de duas vontades combinadas. O acusado 
pode ainda fazer uma contraproposta, em não aceitando os termos que lhe foram oferecidos. Ressalta-se 
que haverá sempre o controle judicial da proposta, cabendo ao juiz suspender ou não o processo, possuindo 
a palavra final sobre a questão.

Rege-se pelo princípio da oportunidade regrada, pelo qual o órgão ministerial poderá dispor da per-
secução criminal para seguir uma via alternativa, bem como pelo princípio da autonomia da vontade do 
acusado e o da desnecessidade da pena de prisão de curta duração, devendo ao invés, cumprir certas con-
dições extra cárcere.

Entre as suas finalidades, verifica-se com destaque evitar a aplicação de pena de curta duração, re-
paração dos danos e desburocratização judicial. Busca-se evitar o estigma inerente ao próprio processo e 
de sua sentença condenatória, todavia, tem como desvantagem o fato de que em sendo proposto ab initio 
no processo, não se procedendo à devida instrução, em caso de descumprimento de suas condições, com 
a revogação do benefício, restará mais difícil manter contato com testemunhas e produzir provas aptas a 
evitar a sanção estatal.

Assim, com a propositura da suspensão condicional do processo, caso aceita pelo agente, restará sus-
penso pelo período de dois a quatro anos, sendo que a recusa e, propor o mesmo pelo Ministério Público 
deverá ser fundamentada de maneira concreta, podendo o magistrado exercer controle de legalidade sobre 
a recusa, devendo aplicar assim como na transação penal, analogicamente o artigo 28 do CPP, remetendo os 
autos para o Procurador Geral de Justiça. Súmula 696, STF:

“Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se 
recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procura-
dor-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”.

Tal benefício não é aplicável quando infrações cometidas em concurso de crimes, pelo somatório das 
penas, ultrapassarem a pena mínima limitada em um ano, como se infere da súmula 243 do STF. E ainda, as 
condições impostas para a aferição do benefício não se mostram restritas àqueles presentes em lei, de modo 
a que poderão ser ministradas outras, conquanto adequadas ao caso e condição do acusado.

As condições, em rol não taxativo, encontram-se no artigo 89, §1º da Lei 9.099/1995 e compõem-se 
da reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, a proibição de frequentar determinados locais, 
proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz e o comparecimento pessoal e 
obrigatório em juízo, mensalmente, informando suas atividades.

A suspensão não ficou restrita ao âmbito dos juizados, tendo aplicação aos processos de todos os ou-
tros Juízos, à exceção daqueles que tramitam na Justiça Militar, vide vedação expressa no artigo 90-A da lei 
supramencionada. Tendo por fim como requisitos os de que não exista processo em curso contra o acusado, 
inexistência de condenação anterior por crime e a presença dos demais requisitos do artigo 77 da Lei acima.

A legislação não faz diferenciação quanto ao crime anterior ser doloso ou culposo, devendo ser aplica-
do por analogia o artigo 64, I do Código Penal, de modo a vigorar o sistema de temporariedade e de que seja 
vedada a ideia de que o acusado nunca alcançaria a plena reabilitação, devendo prevalecer a oferta da sus-
pensão condicional caso decorridos ao menos 05 anos do cumprimento da condenação ou extinção da pena.

Com avença suspensiva do processo, o acusado tenderá a adquirir consciência de que o Estado lhe 
está oferecendo uma segunda oportunidade para que não volte a praticar condutas antissociais. Por sua vez, 
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a aceitação daquele no cumprimento das condições indica arrependimento e tendência ao abandono da 
prática delitiva.

Essa reparação é um estímulo para que o acusado não volte a praticar a mesma conduta antissocial, 
e passe a respeitar os valores vigentes para a maioria sem causar danos sociais. Ademais, a imposição do 
dever de comparecer em juízo pessoalmente uma vez a cada mês para atestar suas atividades, durante o 
período de suspensão do processo, salienta que o poder estatal diligencia sua conduta nesse ínterim, o que 
em tese concorreria para o desestímulo ao cometimento de novos desvios, caso contrário o processo retoma 
seu curso normal.

2.6. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

Adotado para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, que são as contravenções 
penais e os crimes que a lei comine pena máxima inferior a 2 anos, conforme o artigo 61 da Lei 9.099/95, o 
rito sumaríssimo sempre será norteado pelos princípios da celeridade, oralidade, informalidade e economia 
processual, característicos dos Juizados Especiais.

Por isso, caso o autor dos fatos não compareça à audiência preliminar, ou não se concretize as hipó-
teses do artigo 76 da Lei (representação ou crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso 
de arquivamento), o Ministério Público, oferecerá denúncia, de forma oral, desde que não haja qualquer 
necessidade de diligência imprescindível.

Entretanto, defronte a um caso de maior complexidade, ou com circunstâncias que impossibilitem o 
oferecimento da denúncia de forma oral, o Ministério Público pode requerer ao Juiz o encaminhamento das 
peças existentes ao Juízo comum – pois a sua denúncia se baseará nos relatos do Termo Circunstanciado 
elaborado pela Autoridade Policial.

Assim como no caso de ação penal condicionada, as ações penais de iniciativa privada também po-
dem se valer do oferecimento da queixa por via oral.

Tanto a denúncia quanto a queixa oral serão reduzidas em escrito, no ato, e uma cópia será entregue 
ao autor dos fatos, considerando-o citado e imediatamente cientificado da data da audiência de instrução 
e julgamento, bem como o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e os seus advogados, onde 
ambas as partes apresentarão suas testemunhas.

É imperioso ressaltar que tal cientificação não desobriga a intimação, do ofendido e do acusado, quan-
do não presentes no oferecimento da denúncia e queixa, assim como as testemunhas de ambas as partes: 
para o ofendido, as testemunhas arroladas; para o acusado, as testemunhas que achar necessárias trazer à 
audiência de instrução e julgamento, ou apresentar requerimento para intimação das mesmas em no míni-
mo cinco dias antes da referida audiência, nos termos do artigo 78 e seus parágrafos da Lei 9.099/95.

A intimação acontecerá nos moldes do artigo 67 – quando pessoa física, por correspondência; com 
aviso de recebimento; quando pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega à recepção, mas, se 
necessário, por oficial de justiça ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.

Contemplando o princípio da celeridade, e sempre visando uma solução que tenha a intenção primária 
na reparação do dano causado pelo autor e não na privação de sua liberdade, na audiência de instrução e 
julgamento sempre quando não houver na fase preliminar a tentativa de conciliação, e de oferecimento de 
proposta pelo Ministério Público, esta ocorrerá, pois, nenhum ato será adiado, e se caso necessário, o Juiz 
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determinara a condução coercitiva de quem não compareça ao Juízo, quando imprescindível, de modo a 
garantir todas as fases processuais.

Iniciada a audiência, ao defensor será concedida a palavra para responder ou não à acusação. So-
mente após a defesa do acusado o Juiz receberá ou não a denúncia. É evidente, nessa inversão de ordem do 
recebimento, que na Justiça Comum é anterior a defesa do réu, que a celeridade e economia processual se 
fazem presentes na Justiça Especial: ao acusado é permitida a defesa que, se verossímil e consubstanciada 
de provas, impedem o prosseguimento do processo, de modo que o juiz sequer receberá a denúncia.

Caso receba, ocorrerá o procedimento das audiências, onde serão ouvidas as vítimas e suas testemu-
nhas, e posteriormente as testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado, se presente. Os debates orais 
acontecerão em seguida, sendo finalizada a audiência com a prolação da sentença pelo Juiz.

A discricionariedade do Juiz nos Juizados Especiais Criminais é marcante na audiência de instrução 
quando, conforme o parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 9.099/95, pode limitar a produção de provas de acordo 
com o que considerar excessivo, impertinente ou manifestamente protelatórias.

Outra peculiaridade do rito sumaríssimo do JECrim é a dispensa do relatório da sentença. Quando 
lavrado o termo pelo Juiz no fim da audiência, conterá apenas o breve resumo dos fatos relevantes na audi-
ência e somente os elementos que o convenceram.

Conforme exposto, no rito sumaríssimo, característico do JECrim, em todo o momento a economia 
processual e a celeridade são contempladas em todas suas fases, seja na audiência preliminar, ou mesmo 
após esta, na audiência de instrução e julgamento, sempre objetivando a reparação dos danos sofridos pela 
vítima e a não aplicação da pena privativa de liberdade ao acusado, mas sem causar detrimento aos princí-
pios gerais do Direito Penal e Processo Penal.

2.7. RECURSOS

Tanto na parte cível como na parte criminal, há a previsão de apenas dois recursos, a apelação, e 
considerando os embargos de declaração. Contudo, alguns autores defendem a aplicação de vários outros 
recursos não previstos na lei.

2.7.1. APELAÇÃO

De antemão, a apelação pode ser interposta contra decisão de Juiz monocrático que rejeitar a queixa 
ou denúncia, bem como da sentença absolutória ou condenatória, e da que homologa a transação penal. O 
julgamento da apelação poderá ser feito por turmas compostas de três juízes em exercício no primeiro grau 
de jurisdição, as chamadas turmas recursais. Destaque para a faculdade dos Estados na criação e instala-
ção dessas turmas. Caso não criadas, o julgamento será feito pelos tribunais de justiça. Sobre isso, leciona 
Maurício Antônio Ribeiro Lopes:

Qual o sentido da colocação verbal poderá? Chamo a atenção para leitura do art. 41, §2º desta 
Lei em que o legislador foi mais categórico ao dispor que o recurso será julgado por uma turma 
composta de por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na 
sede do Juizado.

Mesmo assim, se julgados pelos tribunais do juízo comum, ainda que cabendo aos Estados a decisão 
de adotar ou não uma turma recursal de JECrim, se perderia a simplicidade e celeridade deste, bem como 
abarrotaria os tribunais e burocratizaria os processos e o rito sumaríssimo.
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Ao contrário do Código de Processo Penal, em que as razões podem ser apresentadas em até oito dias 
após a manifestação do apelo, no JECrim as apelações têm que, obrigatoriamente, acompanhar o pedido de 
recurso, que deverão ser interpostas em até dez dias após a intimação. O mesmo ocorre para as contrarra-
zões de apelação.

Importa salientar que é omissa a Lei dos Juizados Especiais no que tange a participação do Ministé-
rio Público antes das decisões dos recursos. Entretanto, autores como Mirabete acreditam ser obrigatória a 
elaboração do parecer:

"Não se refere a lei ao parecer do Ministério Público em segunda instância, argumentando-se 
que o princípio da celeridade prevalece, sendo ele dispensável. Entretanto, diante do art. 610 do 
CPP, subsidiário na espécie, o parecer é obrigatório, mas nada impede que a manifestação do 
parquet seja apresentada por Promotores de Justiça designados pelo Procurador-Geral. Também 
nada impede a sustentação oral por parte do Ministério Público ou da defesa."

2.7.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A decisão emanada do órgão judicial, seja monocrática ou colegiada, deve se apresentar de maneira 

clara, precisa, sem oferecer margens para duplas interpretações. Entretanto, caso não se apresente dessa 
forma, demonstrando uma obscuridade, contradição, ou omissão, é admitido o mecanismo dos Embargos 
de Declaração no JECrim, assim como nos outros códigos processuais.

Mas, saliente-se que estes podem ser opostos por escrito ou de forma oral, sendo que no último caso, 
serão reduzidos a termo.

2.7.3. OUTROS RECURSOS NÃO PREVISTOS EM LEI
Para além dos dispostos em previsão na Lei dos Juizados Especiais, é necessário abordar sobre outros 

que, mesmo assim, são admitidos e produzem efeitos no processo em procedimento especial.
O Recurso em Sentido Estrito, que busca a reforma de decisão judicial, seja despacho ou sentença, nos 

casos do artigo 581 do Código de Processo Penal, tem completa aplicação na LJE, com exceção ao inciso 
I, quando o juiz decide por não receber a denúncia ou a queixa, quando a referida Lei já prevê a apelação 
para esses casos.

Outrossim, seriam irrecorríveis decisões como aquelas em que se declara a incompetência, prevista 
no inciso II, ou a extinção de punibilidade, prevista no inciso VIII do mesmo artigo 581 do CPP.

Não entraria em conflito com a Constituição, pois o artigo que prevê a competência dos Juizados 
não delimita quais recursos seriam julgados pelas turmas, assim como não entraria em conflito com a Lei 
9.099/95, pois a própria admite a aplicação subsidiária de disposições que não forem incompatíveis com a 
mesma. As próprias cortes de justiça brasileiras têm adotado essa linha de entendimento doutrinária:

LEI Nº 9099/95 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECISÃO QUE A DE-
FERE OU INDEFERE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CABIMENTO – Na Lei nº 
9099/95 inexiste previsão de qual seja o recurso cabível da decisão que defere ou indefere a 
suspensão condicional do processo, assim, ao se admitir a sua recorribilidade, em homenagem 
ao princípio do duplo grau de jurisdição, embora razoável o entendimento doutrinário de que 
a irresignação revista a forma de apelo, em abono a tese de cabimento do recurso em sentido 
estrito está a celeridade do julgamento, pois independe de revisão, o que se mostra compatível 
com os critérios inspiradores da lei dos juizados especiais, além de ser idônea a analogia com 
o inciso XVI, do art. 581 do CPP. (TACRIMSP – RSE 1.024.921 – 11ª C. – Rel. Juiz Renato 
Nalini – J. 12.08.1996).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

34

Ao Habeas Corpus e Mandado de Segurança, mesmo não sendo considerados recursos propriamente 
ditos, mas ações constitucionais, encerram consequências de recursos, para desconstituir atos, e a Revisão, 
que também não sendo um recurso, mas uma ação com previsão na lei adjetiva penal possui a mesma con-
sequência, são perfeitamente aceitáveis relativamente a atos decorrentes dos Juizados Especiais Criminais.

Com relação à competência para o julgamento do habeas corpus, quando a autoridade apontada como 
coatora for um Juiz de primeiro grau, é o Tribunal de Justiça ou de Alçada, haja vista que os Colégios Re-
cursais unicamente têm competência para o julgamento de recursos.

Ocorrendo, entretanto, coação dimanada de um Colégio Recursal, que é um órgão de segundo grau, 
a competência escapa da alçada do Tribunal Estadual, pousando nas mãos do Supremo Tribunal Federal, ex 
vi do art. 102, I, alínea i, da Constituição Pátria. Esse entendimento é adotado pelo próprio STF19: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS CONTRA 
JULGAMENTO DE ÓRGÃO COLEGIADO DE PRIMEIRO GRAU (1ª TURMA RECUR-
SAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL): 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGAÇÃO 
DE QUE O DEFENSOR PÚBLICO NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE DA DATA 
DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO – NULIDADE – H.C. DEFERIDO – 1. 
O Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes do Plenário e das Turmas, interpretando 
normas da CF de 1988, considerou-se o único Tribunal, no país, competente para julgar habe-
as corpus contra decisões de órgãos colegiados de 1º grau, como são as Turmas Recursais de 
Recursos dos juizados Especiais Criminais. 2. Sua jurisprudência também tem concluído pela 
anulação de julgamentos criminais, inclusive de recursos ordinários, quando o Defensor Públi-
co, que haja de nele oficiar, não tenha sido pessoalmente intimado da data da respectiva sessão, 
não bastando, para isso, a intimação pela imprensa. 3. H.C. deferido, nos termos do voto do 
Relator, para anulação da decisão da Turma Recursal e para que a outro julgamento se proceda, 
com observância dessa exigência da lei que regula a atuação na Defensoria Pública. (STF – HC 
77647 – 1ª T. – Rel. Min. Sydney Sanches – DJU 16.04.1999 – p. 4) Em se tra11tando de revisão 
criminal, prevalece a regra do Código de Processo Penal (art. 624, II), aplicado subsidiariamen-
te nos Juizados Especiais Criminais, ou seja, o julgamento será pelo Tribunal de Justiça ou de 
Alçada, conforme disponha a Lei de Organização Judiciária.

Assim se comporta também o Mandado de Segurança.

2.8. EXECUÇÃO

A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos será processada no âmbito da 
Vara de Execuções Penais da Justiça Comum, em razão de a execução destas penas fugir à ideia do Juizado 
orientado por simplicidade e celeridade, como princípios informadores do seu programa. Ainda, salienta-se 
que o Juizado Especial não conta com estrutura de execução, embora esteja preparado para somente receber 
o pagamento da multa.

Da realização do pagamento da multa, o Juiz declarará extinta a punibilidade determinando que a 
condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Não efetu-

19. BARBOSA, José Olindo Gil. O Sistema Recursal no Juizado Especial Criminal. Portal Jurídico Investidura, Florianópo-
lis/SC, 20 Set. 2008. Disponível em: investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-penal/708-o-sistema-recur-
sal-no-juizado-especial-criminal. Acesso em: 20 Nov. 2018.
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ado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, 
nos termos previstos em lei.

2.9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os crimes de lesão corporal leve e culposa eram de ação penal pública incondicionada, mas conforme 
a redação das disposições finais passou a depender de representação da vítima. Salvo a contravenção vias 
de fato, que continua sendo de ação penal pública incondicionada, além da lesão leve ou culposa praticada 
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o art. 41 da Lei 11.340/06.

3. CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 determinou a criação, pelos Estados e pela União, de juizados espe-
ciais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante 
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de Juízes de primeiro grau.

Com a promulgação da Constituição atual, sobreveio a Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, dispondo sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e determinando sua instalação, no prazo de 
seis meses, a contar de 26 de novembro daquele ano, onde indubitavelmente objetivou desburocratizar o 
processo penal, fazendo com que a justiça criminal seja mais célere e eficiente ao aplicar imediatamente 
penas restritivas de direito ou de multa, evitando que o autor de um delito considerado de menor potencial 
ofensivo enfrente um processo criminal.

Os Juizados Especiais Criminais representam, pois, a formulação de um conceito de prestação ju-
risdicional que carrega em seu significado o teor da Justiça Restaurativa. As infrações de menor potencial 
ofensivo são assinaladas como parte do âmbito de consenso, pois representa uma solução conciliatória para 
o conflito de interesses.

O Direito Penal deve ser o segmento do direito que incide sobre a vida do indivíduo quando todas as 
demais atividades jurídicas propostas pelo sistema não trazem satisfatoriamente uma resposta pacificadora 
aos conflitos de maior relevância. Por isso, o Direito Penal deve ter contornos de mínima intervenção, e, 
dessa forma, a Lei dos Juizados Especiais Criminais caminhou bem, ao pretender aplicação de diversos 
modelos despenalizadores como solução de conflito.

Não é correto dizer que a aplicação de pena restritiva de direitos, sem a observância de processo 
criminal ordinário, significa não observância do devido processo legal, pois, em se tratando de crimes de 
menor potencial ofensivo, cada um dos envolvidos na persecução penal deve abdicar de uma parcela de di-
reitos que lhes são tradicionais. Portanto, cria-se uma sistemática que contempla a vontade da vítima que se 
satisfaz com a reparação de danos, assim como a ressocialização do infrator por vias alternativas diversas 
da aplicação de pena privativa de liberdade, buscando alcançar o consualismo.

Conclui-se que a Lei dos Juizados Especiais Criminais, embora não tenha cuidado de descriminali-
zação, porque não retirou o caráter ilícito de nenhuma conduta que tipifique infração penal, pretendeu dis-
ciplinar medidas despenalizadoras que correm na via da jurisdição penal pela composição civil e renúncia 
como fator extintivo de punibilidade, a transação penal, a necessidade de representação para persecução 
penal do crime de lesão corporal e, por fim, a suspensão condicional do processo.
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O CONSTITUCIONALISMO  
E O SISTEMA PUNITIVO

Geder Luiz Rocha Gomes1

“[...]

2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de 
sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de apli-
cação judicial de medida de segurança”, Artigo 27º, 2, Constituição da República Portuguesa. 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade [...]”, 
Artigo 5º, Constituição Federal brasileira, caput.

Sumário: 1.1 A legitimidade penal no estado constitucional democrático de direito – 1.2 O paradigma do princípio da digni-
dade da pessoa humana – 1.3 Direito de punir, defesa social e respeito às garantias fundamentais – 1.4 O estado brasileiro, o 
sistema capitalista e o direito de punir – 2. Referências.

1.1 A LEGITIMIDADE PENAL NO ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DI-
REITO

O questionamento acerca da intervenção penal do Estado, por meio do exercício do poder de punir, 
sempre ocupou espaço destacado na História, desde que se passou ao modelo de Estado de Direito, em face 
do gravoso atingimento dos mais importantes bens e valores individuais do homem, para a preservação 
exatamente destes mesmos bens e valores.

Paulo Queiroz2 destaca que o Direito não é a única nem a mais importante forma de controle social 
formal, inclusive tecendo considerações sobre diversas instituições da sociedade.

1. Procurador de Justiça Criminal – Bahia
 Professor de Graduação e Pós – Graduação de Direito Penal
 Doutorado em Direito Penal pela Universidade Autônoma de Lisboa – Portugal
 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e
 Ex– Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP/MJ
2. Queiroz (2015, p. 60-61): “Com efeito, conscientes ou não, estamos permanentemente sujeitos a um universo infin-

dável de regras de comportamento, as quais surgem das mais diversas formas de interação e controle social. E 
todas as regras, por mais informais, preveem sanções como meio de afirmação e validação.
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Ocorre que, para a compreensão dos limites da legitimidade da intervenção penal, é necessário não 
somente perquirir acerca da função da pena em abstrato, mas, verdadeiramente, averiguar a que finalidade 
corresponde a pena no direito penal de um determinado modelo de Estado.

No Estado moderno, onde a pena é seu monopólio, a função a ser por ela exercida, dependerá dos fins 
a ele atribuídos. Enquanto o direito penal de um Estado social legitima-se como sistema de proteção efetiva 
dos cidadãos, ao qual se atribui a missão de prevenção na medida do necessário para esta proteção, em outro 
modelo, ou seja, em um Estado Democrático de Direito o direito penal encontra outros parâmetros, como 
salienta Suxberger3.

Destaca Jorge de Figueiredo Dias4 sobre a questão do fenômeno da globalização, inclusive na neces-
sidade de alterações do Direito Processual Penal, notadamente em Portugal. 

E continua o renomado mestre5.

 Realmente, já no período de gestação, estamos de algum modo sendo socializados: dão-nos nome, direitos, família, 
religião, língua, nacionalidade, orientação sexual etc., e passamos a fazer parte de um projeto de vida que não escolhe-
mos, de modo que somos alguém antes mesmo de nascermos. Mais tarde seremos socializados pela família, escola 
trabalho, religião, moral

3. etc., quando aprenderemos os mandamentos de não matar, não furtar, não prestar falso testemunho etc., razão 
pela qual o processo de socialização está presente nas nossas vidas a todo tempo e em toda parte, de modo que 
nunca estamos realmente sós.

 [...]
 Em consequência, o sistema penal há de desempenhar, relativamente ao sistema social como um todo, um papel subsi-

diário. Sim, porque o direito penal – parte da maquinaria pesada do Estado –
 Só tem sentido se considerado como continuação de um conjunto de instituições (públicas ou privadas) cuja finalidade 

consiste em socializar e educar os indivíduos, por meio da aprendizagem e da internalização de certas pautas de com-
portamento.

 O direito penal é, por conseguinte, a ultima ratio do controle social formal; ou ainda, o direito penal é a fortaleza e os 
canhões dos demais direitos. Se pensarmos, por exemplo, naquele que emite (dolosamente) cheque sem provisão 
de fundos (CP, art. 171), veremos que atuam concorrentemente com a intervenção jurídico-penal: censura social, 
perda do crédito, pagamento de juros, encerramento da conta bancária, inscrição do nome em serviços de pro-
teção ao crédito, protesto e/ou execução forçada do título; e, por fim, já agora intervindo o direito penal, indicia-
mento em inquérito policial”. [Grifos nossos].

 [...] o direito penal de um Estado Democrático de Direito deverá submeter a prevenção penal a outra série de limites, 
em parte decorrentes da tradição liberal do Estado de Direito e, em parte, reforçados pela necessidade de satisfazer ao 
conteúdo democrático do direito penal .(SUXBERGER, 2006, p. 168).

4. “O movimento da globalização determinou alterações radicais do fenómeno da criminalidade e da realidade processual 
penal. Tratou-se sobretudo do surgimento de novos e grandes riscos – de riscos globais – que pesam sobre a huma-
nidade e não podem subtrair-se à tutela penal (embora esta não deva constituir a forma única, nem sequer ‘avançada’ 
ou de primeira linha, da proteção): o risco atómico e químico, o aquecimento global, a destruição dos ecossistemas, a 
manipulação genética, a produção maciça de produtos defeituosos, a criminalidade altamente organizada dos ‘senhores 
do crime’ – que dominam à escala planetária o tráfico de armas e de drogas, de órgãos e mesmo de seres humanos –, o 
terrorismo regional e internacional, o genocídio, os crimes contra a paz e a humanidade”. (DIAS, 2009, p. 806). [Grifos 
do autor].

5. “Sem esquecer ou minimizar as conquistas formidáveis dos últimos séculos em matéria de direitos humanos, impõe-se, 
perante este fenómeno, o reforço dos valores da solidariedade global, a celebração a nível planetário (se não for exces-
sivo exprimir-se assim0 de novos contratos sociais. Porque em causa está a própria subsistência da vida no planeta e se 
torna indispensável, se quisermos oferecer uma oportunidade razoável às gerações futuras, que a humanidade se torne 
em sujeito comum de responsabilidade pela vida”. (DIAS, 2009, p. 806). [Grifos do autor].



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
39

Ainda segundo Figueiredo Dias6, precisa-se saber se, devido à globalização, as condições “[...] actu-
ais e futuras, do fenómeno da criminalidade e da realidade processual imporão a mudança do paradigma 
moderno do processo penal, que acompanha s sociedades democráticas há mais de dois séculos [...]”. Ele 
mesmo responde, inclusive citando Claus Roxin.

Figueiredo Dias7 destaca sobre o uso, cada vez maior de avanços da informática no processo penal, 
lembrando a questão da “[...] utopia do big brother [...]”, citando o exemplo do direito português. 

E salienta Figueiredo Dias8, sobre o uso da informática no processo penal português.

Os “defeitos” da referida Lei são elencados pelo próprio Figueiredo Dias9. 

Sobre a questão de formas alternativas do processo penal ou, ainda mais amplamente, ao processo 
penal, Dias considera o retroreferido mestre10.

Figueiredo Dias11 esclarece ainda que, na justiça penal portuguesa atual, já “[...] presidem intuitos 
restaurativos”.

6. “Este paradigma, é sabido, exprime-se em dois modelos distintos. Um deles, o modelo europeu continental, aqui pa-
radigmaticamente caracterizado por Claus Roxin, assenta numa estrutura basicamente acusatória integrada por um 
princípio subsidiário e supletivo de investigação; e carrega ainda – injustificadamente, creio – o estigma de um ‘inqui-
sitório mitigado’, que lhe advém sobretudo da existência de um acusador público (o Ministério Público) que não é parte 
interessada na condenação, mas tem de se pautar, na sua actuação processual, por princípios estritos de legalidade e 
objectividade. O outro modelo, que rege em todo o mundo anglo-saxónico e nos países sob a sua influência, radica numa 
estrutura puramente acusatória, de pugna judiciária arbitrada pelo juiz e que se deseja igualitária e leal; estrutura que, 
todavia, assume natureza dispositiva, própria de um processo de partes que detêm uma larga disponibilidade sobre o 
objeto do processo”. [Grifos do autor].

7. (2009, p. 809).
8. “Devo sublinhar – positivamente, em via de princípio – a oportunidade do nosso legislador quando estabeleceu, através 

da lei nº 5/2002, um regime especial de recolha e admissibilidade da prova resultante de ‘registro de voz e de imagem, 
por qualquer meio e sem consentimento do visado’, em matéria de ‘Criminalidade organizada e económico-financeira’. 
(2009, p. 810). [Grifos do autor].

9. “O primeiro reside em que o âmbito de aplicação da lei é demarcado simplesmente sobre um catálogo de crimes 
entre os quais se contam alguns de pequena gravidade (v.g,, a corrupção passiva para acto lícito). Enquanto, por 
outro lado, não constam do catálogo crimes económico-financeiros que podem apresentar-se como gravíssimos e, inclu-
sivamente, como produtores dos grandes e novos riscos para a humanidade que venho enfatizando. O segundo defeito, 
não menor nem menos grave, reside na circunstância de a lei, logo segundo o seu título, valer para a ‘criminalida-
de organizada e económico-finnaceira’ sem que ofereça ao intérprete qualquer critério daquilo que como tal deva 
entender-se; ressalvada a exigência – que todavia acaba por agravar a margem de indeterminação – de que, para 
certos crimes do catálogo (contrabando, tráfico de veículos, lenocínio, tráfico de menores, contrafacção de moeda 
e de títulos), a aplicação da lei fique subordinada à condição de o crime ter sido praticado de ‘forma organizada’ 
(o que quer que por tal deva concretamente entender-se)”. (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 810). [Grifos nossos].

10. “[...] sem uma transformação prevejo que logo nas próximas décadas se assistirá ao colapso, por insuportável overloa-
ding, do sistema da justiça penal. [...] é verdade que já hoje proliferam os acordos ‘particulares’ e a consequente justiça 
‘negociada’. Estas buscas de consensualidade e outras formas de fuga ao processo, que ocorrem à margem deste mas que 
com frequência acabam por o condicionar, podem obedecer a mecanismos perversos e comportam riscos incontestáveis: 
pense-se nos fenómenos de barganha próximos da extorsão que tantas vezes subjazem às desistências da queixa. A cre-
dibilidade do próprio sistema penal depende, de algum modo, também daquilo que, ainda que permanecendo exterior, 
ele na verdade permite que aconteça’. (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 814). [Grifo do autor].

11. “[...] mecanismos processuais como o da possibilidade de constituição de assistente, com a consequente assunção 
pelo ofendido da veste de sujeito processual que lhe outorga um papel conformador do próprio processo; ou como 
os decorrentes da consagração de processos especiais orientados por ideias de consensualidade e de celeridade, 
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Figueiredo Dias12 destaca que, devido aos riscos globais, como os da internacionalização da crimina-
lidade, a necessidade de “[...] contenção e tratamento processual penal a nível global”, exemplificando com 
a intervenção, cada vez mais crescente, em matéria processual penal, da União Europeia.

A função integradora da Constituição reclama a racionalização da interpretação constitucional, que 
implica a ideia de apreensão do conteúdo constitucional a cada instante como um todo, buscando unidade e 
harmonia de sentido. De acordo com Miranda13 

O artigo 18, da Constituição da República Portuguesa14, em vigor, reza.

Em 25 de abril de 1976 foi promulgada a atual Constituição da República de Portugal (CRP), que 
abriu uma nova perspectiva nas relações portuguesas com a Europa e com os demais países do mundo. 

A Constituição em tela positiva uma nova realidade social e política no cenário português e possibili-
ta, para Portugal, um novo período de democracia, respeitando as indispensáveis conquistas sociais, como 
lembra José Carlos Vieira de Andrade15.

Com relação às liberdades fundamentais, Portugal é visto como um Estado plenamente democrático.
Não se pode esquecer que Portugal integra a União Europeia, o que veio a permitir, também, a melhoria das 
condições sociais de sua população.

Como enfatiza José Joaquim Gomes Canotilho16, os ideais contidos na CRP em vigor não se trans-
formaram em “letra morta”, mas sim que é dotada de “força normativa” conformadora e transformadora da 
realidade social dos portugueses.

permitem considerar que aquele é um vector da política criminal que, entre nós, não constitui novidade. Trata-se 
todavia de uma tendência político-criminal na qual, no seio do próprio processo penal, se deve continuar a apos-
tar”. (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 815). [Grifos nossos].

12. “Um primeiro vector, de efeito predominantemente horizontal – e de certa forma, mais ‘clássico’ –, tem por objetivo 
principal facilitar e incrementar a cooperação policial e judiciária entre os Estados-membros, de modo a que cada Estado 
possa prosseguir mais eficazmente os seus interesses na investigação, perseguição e efectiva repressão penal. Trata-se 
de uma compensação da livre circulação de pessoas garantidas pela quase inexistência, na actualidade, de controlos 
fronteiriços intra-europeus e justificada pela especial relação de confiança política existente entre os Estados da União.

 O outro vector, de efeito predominantemente vertical, privilegia a harmonização das regras processuais penais aplicá-
veis nos Estados-membros, apontando para a criação de certas regras comuns (europeias) de processo penal. Criação 
que deve ser orientada pela prossecução de objetivos que já não são redutíveis à soma dos interesses dos Estados, antes 
postulam a assunção – ao menos em certos sectores – de uma política processual penal comum sob o signo do Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça”. (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 817). [Grifos do autor].

13. [...] o apelo ao elemento sistemático consiste aqui em procurar as recíprocas implicações de preceitos e princípios em 
que aqueles fins se traduzem, em situá-los e defini-los na sua inter-relação e intentar, assim chegar a uma idônea síntese 
globalizante, credível e dotada de energia normativa” (1996, p. 191).

14. PORTUGAL (1976):”Artigo 18.ºForça jurídica
 1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam 

as entidades públicas e privadas.
 2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 

as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.
 3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito 

retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais”.
15. (2006).
16. (1997)
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Luís Carlos Martins Alves Júnior17 apoiando-se em Jorge Miranda (2002) concordando que o sistema 
constitucional português é normativo.

Como salienta António Henriques Gaspar18, o processo penal deve estar em estrito respeito à Consti-
tuição, respeitando os direitos fundamentais.

E continua, o referido autor19, citando a CRP.

Cunha Rodrigues20 destaca o movimento crescente de diversas pretensões normativas, originado 
questões diversas em Portugal.

Sobre a questão Canotilho21 considera sobre o princípio da proibição do excesso.

17. (2011, p. 222): “[...] o sistema constitucional português é de caráter normativo, pois há uma consciência ou sentimento 
constitucional que favorece à obediência e ao respeito da Constituição, pelos governantes e pelos governados, e tanto os 
direitos e garantias individuais e coletivas quanto os direitos sociais e democráticos têm sido exercidos com adequada 
compatibilidade, de acordo com as necessidades das pessoas e dentro das capacidades do Estado e da própria sociedade, 
na medida do possível”.

18. (2009, p. 87-88): “O modelo e a construção do processo penal têm de responder aos parâmetros constitucionais, respei-
tando os princípios estruturantes, definindo institutos e criando soluções que respeitem os direitos fundamentais pro-
cessuais e permitam realizar no processo a máxima concordância prática entre valores relativos a direitos fundamentais 
materiais”.

19. “Na Constituição da República o princípio constitucional estruturante do processo penal é o princípio acusatório – o 
processo penal tem estrutura acusatória (artigo 32º, nº1, da Constituição).

 E constitui também direito processual fundamental o direito ao respeito pelos elementos e garantias do processo equita-
tivo – princípio do processo equitativo (artigo 20º, nº 4, da Constituição).

 É na confluência destes princípios essenciais – de estrutura e desenvolvimento – que se encontra o modelo portu-
guês de processo penal no CPP/87, e é pela interpretação dos princípios que se devem compreender a sua estrutu-
ra, os institutos ou as soluções”. [Grifos nossos].

20. (2009, p. 162): “a) pela globalização da economia, pela nova ordem mundial do comércio e pela emergência de matérias 
especialmente carentes de tutela como são as relativas à economia, ao ambiente, ao consumo e ao desporto;

 b) pelo aumento da criminalidade e das suas conexões internacionais;
 c) pelos problemas de ética política e de conduta cívica motivados pela ausência de normas ou pela reduzida intensidade 

das normas que regulam as relações entre poderes públicos e economia de mercado;
 d) pela perda de influência das elites e das sua capacidade de produzirem pensamento alternativo;
 e) por um escrutíneo de opinião pública tempestuoso, provocado por deficiências estruturais do sistema judicial mas 

também por condições inerentes à própria comunicação social;
 f) pela rápida mutação de paradigmas sócio-culturais; e last but not the least.
 g) por duas crises a da legitimidade da democracia representativa e a da sustentabilidade do Estado-providência”.
21. “O princípio da proibição do excesso (ou da proporcionalidade em sentido amplo), consagrado na parte final do art. 

18º/2, constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do legislador. A Constituição, ao autorizar a lei a 
restringir direitos, liberdades e garantias, de forma a permitir ao legislador a realização de uma tarefa de concordância 
prática justificada pela defesa de outros bens ou direitos constitucionalmente protegidos, impõe uma clara vinculação 
ao exercício dos poderes discricionários do legislador. Em primeiro lugar, entre o fim da autorização constitucional para 
uma emanação de leis restritivas e o exercício do poder discricionário por parte do legislador ao realizar esse fim deve 
existir uma inequívoca conexão material de meios e fins. Em segundo lugar, no exercício do seu poder ou liberdade de 
conformação dos pressupostos das restrições de direitos, liberdades e garantias, o legislador está vinculado ao princípio 
material da proibição do excesso.

 A relevância prática do princípio da proibição do excesso pode ser ilustrada através de alguns casos decididos pelo C (ver 
Acs. TC 4/84, 703/84, 23/84, 225/88, 282/86)”. (CANOTILHO, 1998, p. 429-430). [Grifos do autor]”.
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O mesmo Canotilho22 destaca acerca da importância da eficácia dos direitos fundamentais.

A lição de Queiroz23 sobre bem jurídico é pertinente.

Neste contexto, é preciso destacar a reflexão estabelecida pela teoria do garantismo creditada a Luigi 
Ferrajoli, em sua obra Derecho y Razón, que busca o alcance de uma proposta minimizadora da intervenção 
penal, através do uso deflacionado dos bens jurídicos penais e das proibições legais, como premissa para 
sua legitimação.

Cabe a citação de Ferrajoli24, quanto à aplicação das penas privativas de liberdade pelo Estado e 
seus fins.

O referido autor, segundo a orientação de Copetti25, esclarece sobre a existência de um Estado real em 
contraposição a um modelo ideal, alicerçando sua construção teórica acerca do garantismo, exatamente no 
antagonismo verificado entre o conteúdo normativo do sistema penal, construído sobre base garantista e a 
sua operacionalidade prática, que se revela extremamente antigarantista.

22. Canotilho (2008, p. 85-86): “Não surgiu a figura do ombudsman pra proteger os cidadãos contra as ilegalidades e injus-
tiças do poder? Não terá o Provedor de Justiça como missão principal, nos termos constitucionai se legais, a defesa e a 
promoção dos direitos, liberdades e garantias e os interesses legítimos dos cidadãos contra actos legais e injustos dos 
poderes públicos ? (Lei nº 9/91, de 9 de abril, artigos 1º, 2º e 20º). Não se recortará a figura do ‘defensor do povo’ como 
uma instituição de defesa xdos direitos dos particulares perante o Estado?

 A perplexidade que insinuamos está aqui: a de as angústias dos cidadãos se deslocarem para o próprio campo das rela-
ções jurídico-privadas, pois também aí parece registrarem-se momentos de crise quanto à garantia e defesa de direitos, 
liberdades e garantias. O próprio facto de a questão ser levantada já é um indício da chamada ‘constitucionalização da 
ordem jurídica privada’. Se no paradigma tradicional, o governo, em sentido amplo, é erigido a vilão exclusivo do drama 
dos direitos, liberdades e garantias, agora procura-se saber se nos interstícios da liberdade intersubjectiva, se nos espa-
ços disponíveis jurídico-civis, alguém afivela a máscara do poder para impor ao seu parceiro contratual amputações, 
mais ou menos subtis, da esfera de proteção dos seus direitos fundamentais. Em termos mais chãos, mas possivelmente 
menos carregados de ruídos comunicativos: se, e em que medida, os direitos, liberdades e garantias possuem eficácia na 
ordem jurídico-privada?”. [Grifos do autor].

23. Queiroz (2015, p. ): “A teoria do bem jurídico é, por conseguinte, a própria teoria dos fins da pena, embora com outro 
nome, a qual depende da conformação política de cada Estado.

 Além disso, ela se presta, essencialmente, afixar as condições de desligitimação, isto é, demonstrativas de quando não é 
legítima a intervenção penal, visto exigir lesão ou perigo de lesão de bem jurídico de terceiro.

 Consequentemente, não cabe intervir penalmente, entre outros, nos seguintes casos:
 a)Situações de má disposição de direito próprio, isto é, condutas que só lesionam o próprio titular do direito (autolesão), 

a exemplo de suicídio tentado, uso de droga etc.;
 b)Repressão de questões puramente morais (v.g., prostituição adulta, lenocínio etc.);
 c)Inexistência de lesão ou perigo de lesão juridicamente relevante;
 d)Condutas sem dignifdade penal, quer por serem insignificantes, quer por serem passíveis de repressão suficiente fora 

do âmbito penal (caráter subsidiário da intervenção penal).
24. (1995, p. 223-224): “O Estado que não tem o direito de forçar os cidadãos a não serem malvados, senão só o de impedir 

que se danem entre si, tampouco tem o direito de alterar – reeducar, redimir, recuperar, ressocializar ou outras ideias 
semelhantes – a personalidade dos réus. E o cidadão, embora tenha o dever jurídico de não cometer fatos delitivos, tem 
o direito de ser interiormente malvado e de seguir sendo o que é. As penas, por conseguinte, não devem perseguir 
fins pedagógicos ou correcionais, senão que devem consistir em sanções taxativamente predeterminadas, e não 
agradáveis com tratamentos diferenciados e personalizados do tipo ético ou terapêutico”. [Grifos nossos].

25. (2000).
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A partir desta constatação, estabelece um discurso que imerge no enfrentamento a esta desintonia 
acentuada através do desrespeito, pelos cidadãos e pelo poder público, dos direitos individuais do infrator, 
causando uma dicotomia entre os aspectos formais e materiais do sistema jurídico penal.

Em virtude das alterações sociais sofridas de forma profunda no último século, protagonizadas pelo 
enfrentamento de modelos políticos econômicos que ao final reconheceu como triunfante o pautado no ca-
pitalismo, acentuou-se a desigualdade econômica bem assim a criminalidade dela derivada.

Outros fatores, tais como a difícil visibilidade e identificação dos focos de poder, dos quais emanam 
as grandes decisões que norteiam o funcionamento de toda a cadeia global, fragilizam o corpo social vul-
nerabilizando a condição de destinatário da ordem jurídica vigente.

Tem-se assistido a uma espécie de seleção natural quanto à observância da legalidade formal nos fa-
tos concretos, resultando no desprezo àqueles que envolvem a obtenção de direitos sociais e conquistas da 
cidadania, em detrimento daqueles que retratam conflitos.

Assim, é comum o funcionamento do aparelho estatal com toda a sua força para perseguir e punir o 
indivíduo, sob o discurso da obediência à legalidade prescrita na organização do Estado. Mas, ao mesmo 
tempo, revela-se este mesmo Estado permissivo quando o fato social se refere à preservação ou ao atingi-
mento de algum direito social, desprezando a idêntica necessidade de obediência à normatividade procla-
mada.

Não se trata de discurso abolicionista, mas da constatação de dois tratamentos distintos que devem ser 
corrigidos. O Estado que se escuda no respeito à legalidade para impor o sistema punitivo ao cidadão, não 
respeita este mesmo conceito de legalidade para a proteção das garantias e dos direitos individuais.

O empenho utilizado para a preservação dos direitos do cidadão há de ser maior que o destinado a pu-
nir, pois reconhecer a necessidade da intervenção penal e sua previsão legal não implica renunciar à crítica 
quanto aos seus parâmetros de legitimidade e adequação.

O próprio conceito de legalidade reclama uma revisitação em suas bases, tendo em vista que fora for-
jado no modelo iluminista que determina a obediência a uma sequência temporal entre fato e ação, ou seja, 
com base em precedente prescrição formalmente legal.

Esse modelo convenciona a atitude daqueles que, operando o direito, ficam adstritos aos limites pro-
postos pelo legislador que, oriundo político ou socialmente dos setores mais favorecidos da sociedade, im-
pregnam o direito posto de conteúdo ideológico mantenedor do status quo.

Limitados a essa estrutura, os operadores do direito (juízes, promotores etc.) são orientados a agirem 
sem margem de valoração quanto ao sistema jurídico penal, muitas vezes aplicando normas restritivas rela-
tivas a comportamentos sociais que não justificam o nível de restrição imposto.

Assim, a denominada legalidade formal regula o funcionamento do sistema penal deixando diminuto 
espaço à ação daqueles que o legitimam de fato, por vezes creditando àqueles últimos a responsabilidade 
por uma geografia repressora exacerbada, conforme assevera Copetti26.

26. Esta situação revela um paradoxo: se a não existência de uma lei penal anterior, determinada e precisa, causava problema 
às relações entre cidadãos e Estado nos primórdios da sociedade moderna, hoje observamos que a existência excessiva 
e poluidora de lei deste gênero, cujo conteúdo é em grande parcela destinado livremente pelos legisladores, também tem 
causado serias dificuldades para a realização dos direitos fundamentais (COPETTI, 2000, p. 113).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

44

Vale a observação da necessidade de reflexão acerca do modelo normativo posto atualmente, que re-
duz a perspectiva de legalidade ao critério de vinculação formal ao texto da lei, o que de pronto nos remete 
à ideia de distensão do conceito de legalidade para além desta perspectiva, reclamando a consideração de 
uma visão que inclua aspectos substanciais do fenômeno criminal, além daqueles meramente formais.

No Direito Penal Atual, a regulação das relações entre o Estado e o indivíduo deve observar a noção 
de equilíbrio que melhor se revela quando a construção do sistema de intervenção punitiva (sistema penal) 
é erguida sob uma ótica que contemple a legalidade estrita, substancial ou reserva absoluta da lei penal27. 

Por sua vez, esse sistema demanda uma reação penal (sanção), compatível e harmônica com essa 
mesma noção de legalidade.

Segundo essa concepção, três pontos primordiais devem ser seguidos: o primeiro diz respeito ao 
aspecto epistemológico, calcado na ideia de minimização do poder; o segundo ao aspecto político que se 
assenta na concepção de ampliação ao máximo da liberdade e diminuição ao mínimo da agressão contida 
na norma; e o terceiro, de caráter também político, que obriga o Estado a promover e garantir os direitos 
fundamentais.

No enfrentamento do primeiro aspecto, ou seja, o epistemológico, o autor italiano adverte sobre a 
necessidade de, no mínimo, dois elementos: o primeiro no âmbito da atividade legislativa e o outro quanto 
à atividade jurisdicional.

No que diz respeito à atividade legislativa, faz-se mister a observância do convencionalismo penal 
que retrata a fórmula já universalmente conhecida relativa à explicitação do comportamento tido como 
proibido. Esta explicitação deve conter ao menos dois outros elementos: o primeiro concernente à previsão 
no texto da lei e o segundo com relação à vinculação do exercício da atividade pelo Estado Juiz, restrito às 
definições legais que contenham substancialmente limites e referências norteadoras desta atuação, de forma 
exaustiva e exclusiva28. 

Dessa forma, o princípio da legalidade estrita é definido como uma técnica legislativa específica di-
rigida a excluir, por arbitrárias e discriminatórias as convenções penais referidas nos textos, diretamente 
as pessoas e, portanto, com caráter constitutivo antes que regulativo daquilo que deve ser punido, como no 
passado se viu em relação a bruxas, hereges, judeus, subversivos etc29. 

Em relação ao elemento que diz respeito à atividade jurisdicional, preocupa-se o referido autor, ao ex-
por seu método, com o que denomina de princípio da estrita jurisdicionalidade, que, por sua vez, também 
se desdobra na necessidade da presença de duas condições, quais sejam a verificabilidade ou refutabilidade 
das hipóteses acusatórias e a prova empírica que demonstre tanto a verificação como a refutação destas 
mesmas hipóteses.

Toda essa organização sistêmica proposta por Ferrajoli, quanto à ideia de legalidade, busca não esgo-
tar a noção do conceito de tão importante principio penal na simples compreensão da obediência à reser-
va legal formal que tão-somente retrate a produção legislativa oriunda do poder competente. Além disto, 
procura reclamar uma aferição do aspecto conteudístico desta produção legislativa, que se deve limitar aos 
valores axiológicos determinados pelo paradigma do respeito aos direitos fundamentais.

27. (FERRAJOLI, 2005).
28. (FERRAJOLI, 2005).
29. (FERRAJOLI, 2005, p. 35).
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Na construção da teoria garantista, visando à minimização da ação do poder punitivo do Estado, tanto 
no âmbito legislativo quanto judicial, propõe Ferrajoli (2005) a observância estrita a princípios, sem os quais 
não é possível cumprir a missão de aproximar o garantismo abstrato do garantismo real.

Os princípios garantistas, surgem na obra de Ferrajoli30 referidos em um total de dez, sendo quatro 
de cunho processual e seis de caráter penal, assim nominados: A1) Nulla poena sine crimine (princípio da 
retributividade); A2) Nulla crimen sine lege (princípio da legalidade lata); A3) Nulla lex poenalis sine neces-
sitate (princípio da necessidade ou da intervenção mínima); A4) Nulla necessitas sine iniuria (princípio da 
lesividade); A5) Nulla iniuria sine actione (princípio da materialidade); A6) Nulla actio sine culpa (princí-
pio da culpabilidade); A7) Nulla culpa sine iudicio (princípio da jurisdicionalidade); A8) Nullum iudicio sine 
acusattione (princípio da separação entre juiz e acusação); A9) Nulla accusatio sine probatione (princípio 
da carga da prova); A10) Nulla probatio sine defensione (princípio do contraditório).

Dessa forma, para que no Estado moderno seja considerada a observância do princípio basilar da 
legalidade, não basta a simples referência ao conhecido brocardo jurídico nulla poena nullum crimen sine 
lege, encerrando-se esta compreensão na simples existência da norma formal e anteriormente posta. Desde 
que se adote um prisma garantista, torna-se imperativa a presença de todos os princípios elencados pela 
teoria de mesmo nome, o que se revela como princípio da estrita legalidade.

Assim, numa busca pela legitimação da intervenção punitiva do Estado, torna-se necessário aproxi-
mar-se a parte normativa formal (lei), que possui grande conteúdo garantista, das práticas operacionais que, 
por sua vez, distanciam-se de tal norte. 

Este caminho perpassa por uma atitude de questionamento quanto a aspectos que envolvem a cons-
trução, não só do modelo penal, mas do processual penal. Isto porque, sendo o processo considerado como 
instrumento através do qual se estabelecem os limites para a ação do Estado no exercício do seu direito pu-
nitivo, obviamente que se faz necessária a construção de um processo penal que respeite garantias e direitos 
fundamentais, sob o escopo de princípios que devem ser extraídos da ordem constitucional vigente, como 
bem observa Sebástian Mello31. 

No direito brasileiro, esculpidos na própria Constituição Federal, encontram-se diversos princípios 
que buscam atender a uma formação garantista do sistema punitivo estatal, tais como: a) o princípio da 
jurisdição; b) o princípio do contraditório e da ampla defesa; c) o princípio da presunção da inocência; d) o 
princípio do devido processo legal; e) o princípio da individualização da pena; f) o princípio da legalidade; 
g) o princípio da anterioridade da lei penal; h) o princípio do respeito a dignidade da pessoa humana, entre 
outros.

Consigne-se que tais princípios não serão aqui enfrentados, em estudo individualizado, dada a ampli-
tude do tema, não sendo este o objetivo desta abordagem32.

30. (FERRAJOLI, 2005, p. 92).
31. (2004, p. 95) “[...] a unidade de um sistema não é formada em axiomas mas em princípios, e, por isso mesmo o subsiste-

ma penal é principiológico”.
32. .Para melhor análise do assunto, recomenda-se a leitura das obras: Os Princípios Constitucionais Penais, de Luiz Luisi. 

2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003; Valores e Princípios Constitucionais: exegese no sistema penal 
sob a égide do Estado Democrático de Direito, de Alexandre Bizzotto. Goiânia: Editora AB, 2003; A Constituição Penal 
de Luciano Feldens. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005; Direito Penal na Constituição, de Luiz Vicente Cernic-
chiaro e Paulo José Costa Junior. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995; entre outras.
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Contudo, para que se possa considerar como garantista o processo penal pátrio, nos moldes da teoria 
construída por Ferrajoli, outros princípios devem ser incorporados ao nosso sistema jurídico, ainda que de 
forma implícita, em decorrência de um posicionamento através do qual se internalize o senso de efetivo 
Estado Democrático de Direito ditado pela própria Carta Magna.

Toda essa atuação principiológica deve refletir-se, por óbvio, não somente no âmbito da intervenção 
penal prescritiva das condutas proibidas, mas, de igual modo, nas sanções estabelecidas para tais proibições. 

Nessa esteira, os princípios da retributividade, da necessidade, da proporcionalidade, da materialida-
de e o da lesividade tornam-se indispensáveis à conformação da teoria garantista33.

Percebe-se, sem dúvida, um avanço na construção de uma prática acerca da utilização de tais princí-
pios. Fruto da orientação da doutrina e da jurisprudência, esta atitude sinaliza a criação de um atalho para 
a efetivação de tais conteúdos.

Porém, a timidez com que estes mesmos segmentos delineiam esta caminhada, encontra maior visi-
bilidade na resistência da atitude cotidiana dos operadores do direito, que, assentados em uma visão nor-
mativista dogmática, cedem à ideia de um direito oriundo de regras infraconstitucionais preponderantes em 
relação a um direito que contemple prioritariamente os princípios que as originam e as legitimam ou não. 
Como se depreende da lição de Copetti34.

Isso se revela na ínfima quantidade das atitudes concretas questionadoras da constitucionalidade das 
leis penais, principalmente quanto à pena. 

Assiste-se, no cenário atual brasileiro, ao desenvolvimento de um processo expansivo do direito penal 
com a diária produção legislativa calcada sob o fundamento de proteção à coletividade (defesa social) que 
contraria a correta hermenêutica minimizadora da atuação punitiva estatal.

O cenário apresenta um quadro significativo de agressão, por parte da legislação infraconstitucional, 
aos preceitos constitucionais. O que permite um sistema político penal excessivo nos seus variados mo-
mentos, quer seja na persecução quer na execução penal, principalmente na execução da pena privativa de 
liberdade, tendo em vista as precárias condições e a estrutura do sistema carcerário.

A presença dos princípios sugeridos pela teoria garantista potencializa a evitabilidade de conflitos 
dentro do sistema penal entre a reconhecida materialização das normas infraconstitucionais e os ditames 
estabelecidos pela ordem constitucional, a exemplo do princípio da necessidade que assume a condição de 
critério definidor de política criminal, por meio do qual inibe-se o surgimento de normas penais desneces-
sárias e infladas por conteúdo inútil.

Também cumpre ao princípio da necessidade ou economia servir de filtro ao surgimento de normas 
penais agressoras dos direitos fundamentais, mormente no que se refere às penas propostas.

Outro importante princípio sugerido pela teoria garantista é o da lesividade que, ausente em nosso 
texto constitucional, constitui porta aberta para o legislador costumeiramente construir normas penais in-
criminadoras que não refletem efetiva lesão a bem jurídico fundamental, o que só se observa, em nosso 
sistema, de forma mitigada, em alguns momentos da legislação infraconstitucional, a exemplo do artigo 

33. .Tais princípios são também tratados de forma objetiva na Obra: Direito Penal. volume 1: introdução e princípios funda-
mentes / Luiz Flávio Gomes, Antonio Garcia-Pablos de Molina, Alice Bianchini. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

34. Em decorrência desse influxo, a grande maioria dos operadores jurídicos está presa à falácia de que os princípios cons-
titucionais não poderiam servir de parâmetro hermenêutico e de validade substancial sobre as leis penais, por serem 
demasiadamente genéricos (2000, p. 121).
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59 do Código Penal brasileiro (Consequência do Crime) e na Lei dos Juizados Especiais (artigo 61 da Lei 
nº 9.099/95), ao construir o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, repaginado pela Lei 
nº11.313/2006.

Extrai-se do conteúdo do princípio da lesividade a noção de que o direito penal deve cuidar tão-so-
mente da prevenção de atitudes que onerem gravemente os bens fundamentais de um corpo social. Só 
assim, pode ser admitida a via draconiana da intervenção punitiva, ante sua essência violenta, tolerando-se 
sua ação no mínimo possível.

Essa tolerância mínima implica a permissão da imposição e execução de penas também mínimas 
quanto a sua capacidade de agredir os direitos individuais do infrator.

Nos casos de infrações penais de menor e médio potencial ofensivo, essa ideologia se revela presente 
por meio de uma política penológica que utilize sanções de caráter pedagógico e focadas na reafirmação dos 
valores sociais do infrator, identificadas, portanto, com uma metodologia distinta da do encarceramento.

Desde o século XVIII, a compreensão da necessidade da presença dos princípios da economia e da 
lesividade na produção legislativa penal, faz-se presente, como pode-se observar em Beccaria35.

O princípio da lesividade, portanto, trabalha com o enfrentamento de questões relativas à essência 
da natureza danosa do resultado advindo da conduta do infrator, só admitindo a intervenção penal quando 
existem lesões concretas, cumprindo, assim, tarefa ímpar na defesa de uma intervenção penal que busca ser 
legítima e adequada.

Portanto, a ação direta desse princípio se dá na tentativa de regular a formação conteudística da norma 
penal produzida pelo Estado legislador. Em outras palavras, preocupa-se o princípio da lesividade em exa-
minar a essência da norma que necessariamente deve ser construída de modo a não conter elementos que 
ofendam os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, assim reconhecidos na ordem constitucional 
vigente.

A concepção da ação desse princípio se projeta em dois níveis, a saber: o primeiro, focado na atividade 
legislativa, para condicioná-la à produção de normas penais incriminadoras circunscritas à efetiva afetação 
dos bens jurídicos fundamentais, sendo o segundo, voltado para a atividade judicante, a fim de orientá-la no 
sentido da aferição da efetiva lesão de um bem juridicamente relevante no fato posto sob exame.

Dessa forma, o princípio da lesividade age no binômio: controle de conteúdo e de destinação da nor-
ma penal.

Vale ressaltar que integra o conteúdo da norma penal o seu aspecto sancionatório, que sobretudo 
reclama parâmetros adequados para regular a extensão de sua necessidade, o que implica dizer que a pena 
deve ser a mais apropriada e proporcional possível para cada infração.

Nas infrações de menor e médio potencial ofensivo, as alternativas penais à prisão se afiguram como 
cumpridoras deste intento.

Reafirme-se que a lacuna no sistema jurídico penal brasileiro quanto aos princípios da necessidade 
e lesividade, fundamentais à doutrina garantista de Ferrajoli, flexibiliza a ação tanto do Legislativo na 

35. [...] se proíbem aos cidadãos uma porção de atos indiferentes, não tendo tais atos nada de nocivo, não se previnem os 
crimes: ao contrário, faz-se que surjam novos... [...] Ora, quanto mais se estender as esferas dos crimes, tanto mais se fará 
que sejam cometidos, porque se verão os delitos multiplicar-se à medida que os motivos dos delitos especificados pelas 
leis forem mais numerosos, sobretudo se a maioria dessas leis não passar de privilégios, isto é, para um pequeno número 
de senhores (BECCARIA, 2003, p. 92).
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produção de normas em desacordo com a tendência do direito penal moderno no Estado Democrático de 
Direito, como do Judiciário, na efetivação de punições com a imposição e execução de penas, por infrações 
desprovidas de caráter danoso suficiente para merecer a atenção do poder punitivo do Estado.

Todavia, a par da constatação da infeliz ausência mencionada no que se refere à legislação expressa, 
não se deve agir com sentimento de impotência quanto ao tema, o que, infelizmente, se tem percebido na 
atitude de boa parte dos operadores do direito, que se apegam a uma atuação demasiadamente juspositivista 
dogmática.

Embora essa corrente acabe por entender como moldura constitucional para o surgimento, aplicação 
e execução das normas penais apenas o que reflete os princípios expressos no texto da Carta Magna, tais 
como reserva legal, intranscendência, individualização da pena e anterioridade etc., o fato é que, na prática, 
de algum modo, ainda que tímido, já se encontra permeando a atividade jurisdicional a incidência do con-
teúdo proposto pelos citados princípios da necessidade e da lesividade.

Isso se depreende da operatividade do sistema quando da análise de alguns casos concretos pelo Judi-
ciário, ao perceber o desacordo ou divórcio entre a tipicidade da conduta e a efetiva ofensa ao bem jurídico 
tutelado. Reside, portanto, na atuação do Judiciário, o maior locus para a efetivação de tais princípios.

É preciso que se diga que a concepção de existência válida e legítima de uma norma penal incrimina-
dora, baseada tão-somente na precedência de sua previsão como tal no texto formal da lei, não deve bastar 
como conceito pleno para sua intervenção real, na tentativa da regulação dos conflitos sociais.

Agir assim é reconhecer vinculação a uma ideia distante da verdadeira missão resguardada ao direito 
penal no Estado Democrático de Direito, uma vez que tal atitude isenta o sistema jurídico penal, tanto no 
momento da concepção da norma (momento legislativo), quanto na aplicação e execução (momento judicial) 
da impositiva verificação de adequação entre o seu conteúdo e o disposto na ordem constitucional vigente, 
mormente quanto ao respeito aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo.

Essa reflexão ganha tônica mais específica quando focada nas infrações consideradas de menor e 
médio potencial ofensivo, haja vista que, tanto no momento legislativo quanto no momento judicial, a utili-
zação de ferramentas inadequadas de intervenção penal compromete a sua eficácia, pois se apóia em uma 
concepção de legalidade formal e em uma orientação valorativa estéril.

A ideia da previsão da pena privativa de liberdade como regra ultrapassa, para estas infrações, os 
limites da necessidade e suficiência punitiva, fragmentando suas finalidades, comprometendo seus aspectos 
retributivos e preventivos.

Dessa forma, redimensionar o funcionamento e a operacionalidade do sistema penal pátrio, para 
ajustá-lo aos ditames do direito penal contemporâneo em um Estado Democrático de Direito, reclama não 
necessariamente a explicitação no texto constitucional da totalidade dos princípios garantistas da teoria de 
Ferrajoli, o que não se revela despiciendo, reclama, sim, a incorporação do espírito que habita tais princí-
pios na atitude concreta do legislador e principalmente dos operadores do direito, em especial o Judiciário, 
priorizando uma análise conteudística em detrimento de uma análise formalística da norma penal.

1.2 O PARADIGMA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Embora, como registrado, não se pretenda o estudo individualizado quanto aos princípios constitucio-
nais com reflexos no direito penal, a abordagem em relação ao princípio do respeito à dignidade da pessoa 
humana é tarefa da qual não se pode arredar.
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Canotilho36, citando Rawls, afirma, inclusive, que as liberdades básicas, numa concepção de política 
da pessoa, é indispensável à justificação de um regime constitucional.

Canotilho37, sobre o princípio em tela, considera o mesmo como base da República. 
Ressalte-se, desde já, o sentido da expressão “dignidade”, trazido por José Afonso da Silva38, a partir 

da filosofia de Kant.
Continua o citado autor39, com a base kantiana, para conceituar “pessoa humana”.

36. Canotilho (1999, p. 1311): “Mais uma vez, as teorias dos direitos fundamentais são momentos fundamentais de uma 
teoria normativa da constituição incluída numa teoria do político. A constituição é, precisamente, entendida como um 
procedimento político justo que incorpora as iguais liberdades políticas e procura assegurar o seu justo valor de modo 
que os processos de decisão política sejam acessíveis a todos numa base aproximadamente igual”. [Grifos do autor].

 Nessa linha, a Constituição da República Portuguesa, promulgada em 1976, acentua, logo no seu art. Iº, inerente aos 
princípios fundamentais, que: "Portugal é uma República soberana, baseada, entre outros valores na dignidade da 
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária".

 De igual modo, a Constituição da Espanha, advinda após a derrocada do franquismo, expressa: "A dignidade da pessoa, 
os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito pela lei e pelos direi-
tos dos outros são fundamentos da ordem política e da paz social".

 No Brasil, a interferência do princípio se dá, nos seguintes pontos: a) reverência à igualdade entre os homens (art. 52, I, 
CF); b) impedimento à consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua condição de pessoa, a implicar 
na observância de prerrogativas de direito e processo penal, na limitação da autonomia da vontade e no respeito aos 
direitos da personalidade, entre os quais estão inseridas as restrições à manipulação genética do homem; c) garantia de 
um patamar existencial mínimo.

 Impondo balizas à expressão volitiva, o art. 81 do Código Civil português de 1966 assevera que o consentimento do 
titular não poderá contrariar a ordem pública, ficando-lhe assegurado o direito de revogá-lo a qualquer tempo. Por seu 
turno, a hispânica Lei 25, de 20 de dezembro de 1990, denominada Lei do Medicamento, disciplina, nos seus arts. 59 e 
seguintes, que o assentimento para a realização de experiências clínicas há de ser prestado de modo expresso, mediante 
escrito, após o interessado haver recebido informação precisa sobre a natureza da intervenção, seu alcance e risco, po-
dendo, a qualquer tempo, ser revogado sem invocação de causa.

37. Canotilho (2002, p. : “Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano (inquisição, escravatura, nazis-
mo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade da pessoa humana como base da República significa, sem 
transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento 
do domínio político da República. Neste sentido, a República é uma organização política que serve o homem, não é o 
homem que serve os aparelhos político-organizatórios. A compreensão da dignidade da pessoa humana associada a idéia 
de homo noumenon justificará a conformação constitucional da República Portuguesa onde é proibida a pena de morte 
e a prisão perpétua. A pessoa ao serviço da qual está à República também pode cooperar na República, na medida em 
que a pessoa é alguém que pode assumir a condição de cidadão, ou seja, um membro normal e plenamente cooperante 
ao longo da sua vida. Por último, a dignidade da pessoa humana exprime a abertura da República à ideia de comunidade 
constitucional inclusiva pautada pelo multiculturalismo muldividencial, religioso ou filosófico”.

38. Silva (1998, p. 90): “A dignidade é atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único ser que compreende um 
valor interno, superior a qualquer preço, que não admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e se con-
funde com a própria natureza do ser humano”.

39. (1998, p. 90): “Todo o ser humano, sem distinção, é pessoa, ou seja, um ser espiritual, que é, ao mesmo tempo, fonte e 
imputação de todos os valores. Consciência e vivência de si próprio, todo ser humano se reproduz no outro como seu 
correspondente e reflexo de sua espiritualidade, razão por que desconsiderar uma pessoa significa em última análise 
desconsiderar a si próprio. Por isso é que a pessoa é um centro de imputação jurídica, porque o Direito existe em função 
dela e para propiciar seu desenvolvimento”.
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Ingo Wolfgang Sarlet40 destaca que tal princípio deve ser respeitada inclusive naqueles que já perde-
ram a consciência das suas próprias dignidades.

Jorge Miranda41, comentando o valor da dignidade da pessoa humana na Constituição da República 
Portuguesa, refere que ele estabelece as “diretrizes básicas” que sintetizam o que pode ser visto como “des-
membramentos práticos da Dignidade do Indivíduo Humano”. 

De início, é preciso destacar a indissociável ligação existente entre a ideia de direitos fundamentais 
e a noção da dignidade da pessoa humana, tema este que já ocupa as bases do direito constitucional atual, 
conforme acentua Sarlet42.

A marca indelével do aspecto fundamental de que é dotado o princípio do respeito à dignidade da 
pessoa humana, assenta-se na dicção do artigo 1º, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da 
Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, dispondo: “[...] todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito e fraternidade”.

Sendo esse conceito tão amplo a ponto de ser conferido sem qualquer reserva a todos os seres huma-
nos, independentemente de quaisquer condições em que possam se encontrar, como acertadamente ensina 
Dworkin, citado por Sarlet (2004, p. 49): “[...] a dignidade possui tanto uma voz ativa quanto uma voz pas-
siva e ambas encontram-se conectadas, e mesmo aquele que já perdeu a consciência da própria dignidade 
merece tê-la considerada respeitada”.

Na lição de Rizzatto Nunes43, somente pelo fato de ser pessoa, o indivíduo já possui direito à dignidade. 
Estampa a Constituição Brasileira, em seu artigo 1º, III, o respeito à dignidade da pessoa humana 

como fundamento do Estado Democrático de Direito e epicentro a irradiar toda a construção do sistema 
normativo do Estado, constituindo-se a dignidade humana em um valor supremo entre os valores funda-
mentais, como destaca Silva44. 

Significa dizer que a existência humana é o sentido de qualquer organização e, por lógica, se inclui a 
organização do mundo do direito, via normatização. Isto quer dizer que a existência da norma e do direito 
vincula-se ao respeito ao homem, sem o qual se deslegitima, como afirma Robert Alexy45. 

40. Sarlet (2001, p. 50): “Mesmo aquele que já perdeu a consciência da própria dignidade merece tê-la [a sua dignidade] 
considerada e respeitada”. [Grifos do autor].

41. Miranda (2008, p. 210): “1) A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e a cada uma das pessoas e é a dignidade da 
pessoa individual e concreta; 2) Cada indivíduo vive em relação comunitária, mas a dignidade que possui é dela mesma, 
e não da situação em si; 3) O primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade prevalece sobre a propriedade; 4) Só 
a dignidade justifica a procura de qualidade de Vida; 5) A proteção da dignidade das pessoas está para além da cidadania 
portuguesa e postula uma visão universalista da atribuição dos direitos; 6) A dignidade da pessoa pressupõe a autonomia 
vital da pessoa, a sua autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades públicas e às outras pessoas”.

42. (2004)
43. (2002, p. 46):“[...] a dignidade humana é um valor preenchido ‘a priori’, isto é, todo ser humano tem dignidade só pelo 

fato já de ser pessoa”.
44. “[...] um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida” (1999, 

p. 109).
45. (2007, p. 47): O direito do homem ao direito positivo não é um direito do homem ao direito positivo de qualquer conteú-

do, mas a um direito positivo que respeita, protege e fomenta os direitos do homem, porque é justamente o asseguramen-
to dos direitos do homem que fundamenta o direito do homem ao direito positivo. A observância dos direitos do homem 
é uma condição necessária para a legitimidade do direito positivo”.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
51

Na expressão de Alexandre Bizzott46, exsurge o sentido da blindagem que a condição humana confere 
quando ressalta. Diz, ainda, o referido autor, que a dignidade da pessoa humana na Constituição Brasileira 
está expressa com tal intensidade que “[...] transcende a categoria de princípio para alçar o patamar de valor 
constitucional”.

Quando a análise do conteúdo da expressão “dignidade humana” é feita pelo direito penal, em um 
primeiro momento vincula-se à definição dos tipos penais, devendo estes atenderem a uma “[...] função 
instrumental ao homem na convivência em sociedade”47.

Desse modo, só se justifica a construção de um tipo penal que busque a proteção de bens tidos como 
necessários a garantir a dignidade humana, que devem ser extraídos dos ideais constitucionalmente consa-
grados.

Todo tipo penal que não se revista desta finalidade revela-se, então, impróprio a produzir seus legais 
efeitos por se encontrarem em “[...] desvio constitucional [por traduzirem] um conteúdo constitucional oco”, 
como lembra Bizzotto48. 

É o que, lamentavelmente, se tem percebido na formulação inflacionária dos atuais tipos penais na 
legislação brasileira, como enfatiza Auxiliadora Minahim49.

Tal constatação implica reconhecer que a edificação de tipos por meio dessa engenharia, acaba por 
comprometer o respeito à dignidade daqueles que são alvo de um direito penal calcado em tais construções 
tipológicas.

No âmbito da pena, este valor-princípio tem importância singular, haja vista que a história da huma-
nidade é marcada pela atuação de um sistema punitivo que, corriqueiramente, ignora o respeito à dignidade 
da pessoa humana.

Desde os primórdios, com as penas horrendas, até a atualidade quando a privação da liberdade ocupa 
largo espaço como medida sancionatória, observa-se a constante ameaça e lesão ao homem em sua digni-
dade, no exercício do poder punitivo.

Estabelece a Constituição Federal Brasileira outro princípio em seu artigo 5º, XLIX, que assegura aos 
presos o respeito à integridade física e moral, mandamento que não se ultima na prática cotidiana, haja vista 
os alarmantes índices de agressões e óbitos ocorridos dentro do sistema carcerário brasileiro50.

A ideologia contida em uma política criminal que trabalha a resposta à violência com violência, pres-
cinde do cuidado necessário à observação do respeito à dignidade do infrator, posto que a pena não se pauta 
em castigo irracional, este envolvido num labirinto emotivo, cuja única saída é a vingança do mal pelo mal.

A amplitude conferida pelo constituinte ao valor dignidade humana contempla todo e qualquer ser 
humano, o que, por óbvio, inclui o infrator, sendo descabida a sanção que desrespeite os limites traçados 
por este princípio e ilegítima qualquer restrição que o viole.

46. (2003, p. 25): “Nossa normatização, de forma plena, deve se revestir de um campo de força contra os ataques aos valores 
humanos”.

47. (BIZZOTTO, 2003, p. 140).
48. (2003, p. 140).
49. (2005, p. 49): “[...] uma expansão das leis simbólicas, com o recurso abusivo à criminalização de condutas de perigo 

abstrato, às normas penais em branco e à criação de bens jurídicos destituídos de substancialidade”.
50. Segundo dados do Projeto do Sistema Único de Segurança Pública do Governo Federal (SUSP), somente em 2003, ocor-

reram 303 mortes violentas no interior do sistema carcerário brasileiro.
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Vale dizer que, para ser considerada legítima, a sanção penal deve manter-se dentro dos parâmetros 
impostos pelo conteúdo valorativo intrínseco aos princípios constitucionais, de tal sorte que, em nenhuma 
hipótese, viole o valor-princípio dignidade humana, ainda que se apresente, esta sanção, formalmente re-
vestida de caráter de legalidade.

Tal situação é explicada porque a dignidade é compreendida como um valor “[...] integrante e irre-
nunciável da própria condição humana”, portanto, o seu respeito, promoção e proteção, reconhece a ideia 
de que ela não pode “[...] ser criada, concedida ou retirada, já que ela existe em cada ser humano como algo 
que lhe é inerente”51.

Assim, é respaldado no valor dignidade da pessoa humana que qualquer ser humano pode exigir a 
proteção, a consideração e o respeito, tanto da comunidade, quanto, principalmente, do Estado, ao qual, em 
última análise, compete garantir e assegurar os direitos fundamentais do cidadão.

Contudo, ainda que não se possa imaginar quaisquer dúvidas a respeito da magnitude, robustez e 
coesão da noção desse valor, a força da realidade se impõe trazendo um quadro distante daquele pretendido 
pelo constituinte.

Em particular, percebe-se que o respeito a esse valor fundante no tratamento para com os infratores 
penais, para além da relativização, alcança as raias da violação.

Pontua-se, no direito penal atual, a doutrina denominada “direito penal do inimigo”, capitaneada pelo 
alemão Günter Jakobs (1985/1999-2000) que advoga a noção de dois direitos, sendo um destinado ao delin-
quente casuístico, não rotineiro, de pequeno dano ao corpo social, portanto considerado como integrante 
deste mesmo corpo; e, ao revés, uma outra espécie de direito reservado ao indivíduo considerado como 
macrocriminoso, ou seja, o perverso, praticante do terror, do crime organizado etc., que, por sua vez, não 
deve ser considerado como cidadão, merecendo o rótulo de “inimigo”.

Para este “inimigo”, permitir-se-á a flexibilização ou minimização das garantias próprias à condição 
de cidadão, que possibilitam a ação do poder de punir do Estado com intensidade, tendo em vista a não 
consideração do “inimigo” como pessoa.

Em que pesem tais considerações, felizmente, é forçoso referir que o sistema constitucional brasileiro 
é construído de tal sorte a não possibilitar, ainda que sob o aspecto formal, a adoção de tais conceitos ou 
práticas, conforme se verifica na lição de Dirley da Cunha Júnior52

Assim, cabe ao Judiciário, em última instância, velar pela coesão dos valores contidos na norma cons-
titucional, evitando que distorções possam ocorrer no funcionamento do sistema punitivo, a ponto de com-
prometer um dos pilares de maior sustentabilidade do Estado Democrático de Direito, que é a preservação 
da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, o direito penal moderno, protetor do cidadão contra a intervenção arbitrária, via exer-
cício excessivo do poder de punir do próprio Estado, tem no Judiciário a função indeclinável de defesa do 
valor-princípio da dignidade humana.

51. (RIBEIRO LEMOS, 2007, p. 24).
52. (2007, p. 28): “Enfim, todas as normas jurídicas caracterizam-se por serem imperativas. Todavia, na hipótese particular 

das normas constitucionais, a imperatividade assume uma feição peculiar, qual seja, a da sua supremacia em face às 
demais normas do sistema jurídico”.
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1.3 DIREITO DE PUNIR, DEFESA SOCIAL E RESPEITO ÀS GARANTIAS FUNDAMEN-
TAIS

Pela análise esboçada acerca do direito de punir do Estado, bem assim das ideias que buscam justifi-
car o exercício deste poder, observam-se as variações conceituais e os distintos enfoques dados conforme se 
movem as correlações de forças no cenário político-social e que, por sua vez refletem a conexão entre todas 
as formas de poder existentes na relação Estado-Sociedade.

No âmbito das ciências criminais, o questionamento quanto à legitimidade do poder de punir do Esta-
do vem sendo discutido largamente, dentro de uma concepção que procura impor o maior limite possível ao 
seu exercício, buscando preservar direitos e garantias individuais e, principalmente, o respeito à dignidade 
da pessoa humana.

Para que esta discussão se efetive em um campo minimamente contaminado com reações emotivas, 
oportunistas e sensacionalistas quanto ao fenômeno criminológico, intervenções eficazes na reestruturação 
social devem ser feitas visando novas diretrizes comportamentais tanto do povo em suas relações internas 
quanto do povo com as instituições envolvidas neste contexto (Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministé-
rio Público, Sociedade Civil Organizada etc.).

É sabido que, desde a formação mais primórdia da ideia de Estado, tem-se como finalidade de sua 
existência: a paz social e a continuidade da vida em sociedade. Para a consecução de tais objetivos, buscou-
-se, nos mais variados momentos históricos “a consolidação do espaço público”.

Esse processo gerou a criação de estruturas e institutos, como as leis e políticas públicas, mediante as 
quais se perquiriu o regramento e a monitorização do convívio coletivo, para a administração e solução das 
situações conflituosas próprias da pluralidade humana.

Toda estrutura organizacional do Estado passa pela noção da existência de um poder que, em sua for-
ma mais simplista, pode ser definido como a concreta possibilidade de se obrigar alguém a fazer algo contra 
sua própria vontade, ou seja, imposição da obediência não espontânea.

O poder é exercido sempre com vistas à consecução de um fim almejado por seu titular, que investido 
desta condição, consequentemente investe também no controle da possibilidade de permitir.

O poder opera-se através de procedimentos simbólicos buscando o consenso a partir da organização 
e estruturas emaranhadas que, diante da construção da ideia atual de Estado, assumiram caráter impessoal 
e normativo.

Vale ressaltar a lição de Duverger53.

Para alguns, como Laski54, a questão primordial que afeta o Estado e nesta sequência lógica, a própria 
política, diz respeito à tensão existente entre a liberdade e a autoridade, ou seja, os limites entre o poder so-

53. [...] todo poder repousa largamente sobre as crenças. Os governados acreditam que é preciso obedecer, e que é preciso 
aos governantes estabelecidos de uma certa forma. A noção de “legitimidade” é assim uma das chaves do problema do 
poder. Em um dado grupo social, a maior parte dos homens acredita que o poder deve ter uma certa natureza, repousar 
sobre certos princípios, revestir uma certa forma, fundar-se sobre certa origem: é legítimo o poder que corresponde a 
essa crença dominante. A legitimidade, tal como a entendemos, é uma noção sociológica, essencialmente relativa e con-
tingente. Não existe uma legitimidade, mas varias legitimidades, segundo os grupos sociais, os países, as épocas, etc. 
(1962, p. 125).

54. (1964).
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berano do Estado e a obrigação moral de resistência do indivíduo, levando-se em conta que não raras vezes 
o poder se impõe protegendo certo grupo de cidadãos, desfigurando a razão de ser da noção do Estado e 
negando sua finalidade, que é o bem comum.

Outro ponto nevrálgico, quanto ao Tema, refere-se à maneira como o poder é exercido, ainda que em 
nome do bem comum, pois se dá através da força. O uso da força viabiliza a contensão da desobediência. 
Esta força é multifacetária, uma vez que se apresenta tanto como econômica quanto como física.

Essa questão reclama a noção do conceito de autoridade, que busca trazer para o seu âmago o con-
senso na aceitação do corpo social quanto aos atos emanados do poder, evitando-se que o prestígio e a 
influência contidos nas manifestações de força sejam entendidos como ilegítimos.

Para tanto, é necessário que a aceitação da ideia da legitimidade do exercício da força se dê pelo maior 
número de pessoas e grupos55.

Tem-se verificado que a tendência moderna para viabilizar a aceitação do exercício do poder é a sua 
despersonalização, que ocorre através das estruturas complexas criadas pelo Estado por meio da burocra-
cia, a qual apresenta ao corpo social a disciplina e a forma do uso da força. Este método possibilita o desen-
cadeamento de uma sanção por start interpessoal, direto e unilateral.

Também, como mecanismo eficaz, o poder tem-se materializado através da lei: veículo simbólico, 
neutro, impessoal e eficiente do exercício da força e da autoridade. Assim, os conflitos sociais buscam ser 
resolvidos pelo direito em uma concepção própria da democracia moderna.

Contudo o poder formal ultrapassa a ideia específica de governo focada no Poder Executivo e trans-
cende para o âmbito do Judiciário, como amortecedor social, e do Legislativo, palco do debate ideológico.

E mesmo essa ampliação de limites não esgota o âmbito da ideia de poder, pois existem esferas dis-
tintas de sua operacionalidade. Nesta linha de raciocínio, vale lembrar a lição de Roberto de Aguiar (1990), 
segundo o qual existe o chamado “poder real”, aquele que surge dos conflitos do real e decorre daquilo que 
se pode observar e reflete o processo concreto do choque das forças sociais. Exercer, tomar ou manter este 
poder exige o controle de uma determinada sociedade. Quem possui o poder real, consequentemente possui 
o poder formal.

O exercício do poder encontra no binômio disciplina e obediência a forma mais simples e utilizada 
para a obtenção de sua efetividade. Porém o desenho metodológico para utilização de tal instrumento re-
clama pressuposto ideológico, com o fito de selecionar condutas e comportamentos certos ou errados, bem 
como a forma de instalação e difusão das normas que regulam o conjunto destes comportamentos no meio 
social.

O poder, para disciplinar e se fazer impor, é indissociável do direito. O direito se constitui no principal 
instrumento para a implementação e manutenção da obediência e da ordem social.

Lembra Fernando Silva56 a vocação do direito penal para o controle social.

55. (AGUIAR, 1990).
56. (2011, p. 10): “O direito penal está vocacionado para funções de controlo social tendo como principal, mesmo única, 

função a proteção de bens jurídicos. O bem jurídico condiciona e limita a acção do direito penal, que deve abstrair-se 
de intervir em áreas que não conflituam com bens fundamentais. O direito penal assume uma natureza fragmentária, 
que o direciona para uma tutela subsidiária de bens jurídicos de bens jurídicos fundamentais. Neste sentido podemos 
falar de uma dupla fragmentação axiológica do direito penal, segundo a qual o direito penal apenas deve intervir para 
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E continua o referido autor57, inclusive citando Claus Roxin.

Através do discurso formal justificativo da necessidade da imposição da coação para a ordem social, 
por meios quase sempre violentos e descritos como “legítimos”, o poder se utiliza do direito para construir o 
conceito de autoridade e obediência e difundir a noção da devida intervenção por meio da força para conter 
conflitos e tensões sociais.

O Estado exerce o poder sobre a concepção preliminar de tutela do bem público e da preservação 
do interesse predominante da coletividade, contudo não foge ao viés da atitude violenta do poder político 
organizado, pois a estrutura estatal também defende interesses privados daqueles que, possuindo o “poder 
real”, se encontram investidos do “poder formal”.

Percebe-se que a imagem do legislador é, muitas vezes, distinta da imagem daquele a quem se des-
tina a norma jurídica, sendo comum quem legisla pertencer a segmento social controlador da atividade 
econômica, portanto dirigente dos destinos políticos da sociedade, gestando um direito voltado para seus 
interesses de permanência na posição de comando.

Sendo o legislador oriundo de parcela privilegiada da sociedade e legislando a favor desta ideologia, 
contamina o conteúdo das normas jurídicas estatais, impregnando, nestas, discurso forte de manutenção do 
poder, através do direito, que passa a ser a filosofia de todo o Estado.

O Judiciário, apesar de ter entre uma de suas funções a constante legitimação do direito pela atualiza-
ção do seu conteúdo, não consegue modificar esta realidade, imposta em face da corriqueira continuidade 
legislativa que o invade bem assim ao Executivo, estendendo-se por todo o corpo social.

O intuito do direito é regular o comportamento humano com o objetivo de alcançar a paz social e o 
bem comum, sendo as normas jurídicas, mormente as de cunho penal, destinadas àqueles que desenvolvem 
atitudes opostas ao que se pretende como tal. Porém dotadas de conteúdo ideológico, as normas jurídicas 
contêm, em sua essência, a ideia de preservação dos interesses daqueles que detêm o poder.

Apresenta-se o direito como regulador do poder de punir, dirigido formalmente a todo o corpo social, 
embora materialmente tenha destino certo, ou seja, grupos sociais opostos àqueles que detêm o poder, cos-
tumeiramente pertencentes a estratos sociais desfavorecidos na correlação de forças estabelecidas dentro da 
própria sociedade.

O direito, assim, cumpre dupla finalidade, ambas porém de controle: uma de manutenção e coesão de 
privilégios ao grupo dominante e outra de imposição do poder ao grupo dominado.

proteger bens jurídicos fundamentais e para punir as lesões mais graves provocadas pelo comportamento do agente. O 
seu carácter fragmentário não significa pura descriminalização, uma vez que nele se integra a necessidade de crimina-
lizar as condutas que atentam contra os bens verdadeiramente relevantes. Os crimes devem traduzir a incriminação de 
comportamentos que pela sua gravidade comprometam bens jurídicos. O que significa que todo o tipo de crime envolve 
a proteção de um ou mais bens jurídicos”. [Grifos do autor].

57. (2011, p. 11): “Para Claus Roxin, bem jurídico corresponde ao bem vital reconhecido socialmente como valioso, 
como valor ou interesse jurídico. Desenvolve a sua noção considerando os bens jurídicos como circunstâncias ou 
finalidades que são úteis para o indivíduo e para o seu livre desenvolvimento no âmbito de um sistema social global 
estruturado sobre a base dessa concepção dos fins ou para o funcionamento do próprio sistema. Segundo Figueiredo 
Dias, bem jurídico expressa um interesse da pessoa ou da comunidade na manutenção ou integridade de um certo 
estado, constituindo um objeto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido 
como valioso. O direito penal está, assim, organizado em função da sua tarefa fundamental de promover a prote-
ção dos bens jurídicos, o que condiciona a sua intervenção”. [Grifos nossos].
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Todavia o exercício do poder baseado na ideia de força e imposição de comportamentos de forma 
destorcida até pode encontrar justificativa em um momento em que a formação do Estado constituía um fim 
para a proteção e a organização da vida em sociedade, período em que máximas como “bom governo”, bem 
assim “o alcance da paz social e política”, embasavam a construção teórica patrocinada por quem detinha 
o poder.

Com a concepção da divisão dos poderes do Estado pelas ideias de John Lucke e Montesquieu, através 
dos sistemas de freios e de contrapeso surge o que se denomina “Estado Moderno”, momento que coincide 
com a decadência do modelo econômico feudal e um novo tipo de locus social representado pelas cidades, 
passando a História a conhecer o Estado absoluto como pré-fase para o Estado Moderno.

Propõe Lucke um pacto social ou contrato baseado na defesa da propriedade, justificando um poder 
político, o Estado, e a preservação da sociedade, evitando as ameaças contra a liberdade e a igualdade, e 
pugnando por uma adesão da atividade coletiva em favor dos governantes para preservar as leis naturais que 
antecediam ao próprio pacto. Assim, Lucke propõe um equilíbrio social baseado na proteção pelo Estado58 .

Lucke traça linhas gerais quanto aos Poderes Executivo e Legislativo, reconhecendo, no primeiro, le-
gitimação para agir em favor do bem público sempre para o bem do povo e não para ele, ainda que tais ações 
não se vinculem a prescrições legais. Quanto ao Legislativo, constitui-se no poder supremo da comunidade, 
sendo sagrado e inalterável, depositado nas mãos do escolhido pelo povo. 

Observe-se que Locke não concebeu o Judiciário como poder independente, colocando-o nos limites 
do Poder Executivo, sendo Montesquieu, em 1701, responsável por este desenho, garantindo independência 
e estabilidade aos juízes59.

A História registra o crédito da doutrina da separação dos poderes à obra de Montesquieu, ainda que 
reconheça as anteriores lições de Locke. Coube a Montesquieu o desenho que permitisse uma limitação ao 
absoluto poder nas mãos de um só homem ou grupo e esta geografia buscava garantir ao máximo liberdades 
individuais e forma democrática de gestão governamental.

Segundo as ideias esboçadas por Montesquieu (1962, p. 180), “[...] para que não se possa abusar do 
poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder contenha o poder. Uma constituição pode ser tal 
que ninguém será obrigado a fazer as coisas a que a lei não o obrigue nem a fazer as que a lei lhe permite”.

As ideias de Montesquieu servem de esteio para a convocação dos Estados Gerais na França e se 
consagram de vez na Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, além de se fazerem presentes 
na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão em 1789, em seu artigo 16, que versa sobre o reconheci-
mento da separação dos poderes.

As afirmações sobre a liberdade política da época retratam o conceito do termo liberdade como 
atrelado à ideia de tranquilidade de espírito e segurança para o exercício da liberdade, cabendo ao Estado 
impedir ameaças ou ações que conflitem com este direito.

Para tanto, a separação dos poderes é necessária contra o arbítrio e a tirania, vale dizer, a necessi-
dade da limitação do poder que só ocorre pela contraposição a outro poder, registrando-se, porém, que tal 
momento histórico significativo para humanidade também representava a conformação de um segmento 
sociopolítico econômico emergente, ou seja, a burguesia.

58. (LUCKE, 1963, p. 129).
59. (MONTESQUIEU, 1962).
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O Estado liberal e democrático que a História conheceu a partir do século XIX, tem esteio neste pa-
norama político-econômico, que posteriormente ganhou a forma denominada de constitucionalização do 
direito.

O fenômeno da constitucionalização tem como fulcro, portanto, não só a edificação da tripartição dos 
poderes, mas também, e principalmente, a subordinação de todo o poder do Estado ao direito, cumprindo, 
portanto, ao direito a função de regulamentação dos limites do poder do Estado e do seu exercício.

Esse limite a cargo do direito possibilitaria tanto a impessoalidade buscada em oposição ao poder ab-
soluto do soberano, quanto à conformação aos anseios dos seus destinatários legítimos, conforme se infere 
da lição de Bobbio60.

O constitucionalismo estreitou-se com as ideias de Kelsen, uma vez que, para este autor, desde que 
um Estado designe suas finalidades através de um conjunto de normas jurídicas sistematizadas, este Estado 
é Estado de Direito61.

Embora seja fato, a existência de uma essência ideológica do grupo dominante, normalmente oriundo 
de classes sociais economicamente mais robustas na roupagem que procura delinear o modelo de exercício 
do poder nas mais variadas formas de organização política que a História registra, não se pode deixar de 
constatar que o Estado organizado a partir de limites impostos pelo direito permite uma maior possibilidade 
de controle do poder.

Porém a significação de poder do Estado deve se afastar para além da ideia restrita do seu aspecto 
meramente repressivo, uma vez que pensar o poder como instrumento de exclusão dos homens da vida so-
cial em função de comportamentos contraditórios àqueles orientados pelos que se encontram investidos na 
condição de dominantes, é fazer tábula rasa de um conceito extremamente amplo.

O poder deve servir de catalisador das potencialidades do homem aperfeiçoando suas atitudes tanto 
no âmbito econômico quanto político-social, capacitando-o para a vida em comum, reduzindo a sua revolta, 
resistência e insurreição contra as ordens do poder, funcionando como instância produtora de individualida-
de, concebendo o homem enquanto indivíduo, em um produto do poder e do saber62.

No entanto, no Estado moderno, a legitimação do poder, enquanto conceituado como poder de punir, 
traduzido por um sistema penal, busca justificação através de uma dupla via. A primeira é calcada nos limi-
tes e parâmetros da legalidade esculpida na programação normativa. A segunda é edificada sobre um foco 
utilitarista conectado à definição dos fins perseguidos pela pena63.

Isso quer dizer que o sistema penal, revelado como expressão do exercício do poder, se autolegiti-
ma através do direito, posto que repete sistematicamente antigos conceitos segregatórios quanto ao corpo 

60. [...] o segundo processo foi o que deu lugar à figura – verdadeiramente dominante em todas as teorias políticas do século 
passado – do Estado de direito, ou seja, do Estado no qual todo poder é exercido no âmbito de regras jurídicas que deli-
mitam sua competência e orientam (ainda que freqüentemente com certa margem de discricionariedade) suas decisões. 
Ele corresponde àquele processo de transformação do poder tradicional fundado em relações patrimoniais, num poder 
legal e racional, essencialmente impessoal, processo que foi descrito com muita penetração por Max Weber (1992, p. 
148).

61. (KELSEN, 1991).
62. (COPETTI, 2000).
63. (ANDRADE, 1997).
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social, dividindo a sociedade em grupos destinatários deste agressivo instrumento de controle, e outros 
isentos de tal alcance.

No Estado de Direito, não importa que forma, tipo ou modelo de ação venha a ser utilizada, desde que 
cerceie direitos, sempre devem atender à estrita autorização legal que, para ser considerada como tal, por 
sua vez, não basta preencher os requisitos formais, mas, principalmente, ser legítima e adequada.

A vertente utilizada para o discurso de legitimação que envolve a ideia de legalidade, através do di-
reito (lei), revela-se na construção do poder de punir sob forma de monopólio, aparentemente impessoal, 
que tem como base a utilização da força como instrumento de coesão das relações sociais, construindo o 
conceito de jus puniendi, calcado no princípio da legalidade.

Assim, o direito que fundamenta o poder de punir sobre a base de regras é o mesmo direito que fun-
damenta, em virtude de decisões, as regras fundadoras do direito de punir, como um processo complexo de 
auto-referência64.

Atente-se para o fato do que considera Canotilho65 sobre o princípio da proibição de excesso, que a 
Constituição Portuguesa determina em seu art. 18º/2º.

Numa segunda vertente, de cunho utilitarista, ensina Baratta sobre a impossibilidade de legitimação 
calcada tão-somente na racionalidade do direito, com seus caracteres formais, reclamando, portanto, al-
cance transcendente ao limite negativo imposto pelo normativismo puro e simples. Daí a ideia de funções 
socialmente úteis ao sistema penal, calcada nas teorias relativas ou utilitárias da pena sendo constante a 
perseguição de argumentos que funcionem como subsídios para tais afirmações66.

Nesse contexto, não faltam afirmações com base na ideologia de defesa social calcadas nas teorias 
retributivas e preventivas da pena, que buscam legitimar a intervenção penal, estabelecendo sua imperativa 
necessidade como estratégia de tratamento para reinserção do infrator à sociedade.

Porém não se pode deixar de enxergar que, ao se invocar a defesa social como argumento para pro-
dução legislativa inflacionária de tipos penais, esta se apresenta com conteúdo distorcido cunhando delitos 
que resguardam privilégios e defendem interesses dos setores aquinhoados da sociedade67.

64. (BARATTA, 1986).
65. Canotilho (1999, p. 429): “O princípio da proporcionalidade em sentido restrito (= princípio da ‘justa medida’) significa 

que uma lei restritiva, mesmo adequada e necessária, pode ser inconstitucional, quando adopte ‘cargas coactivas’ de di-
reitos, liberdades e garantias ‘desmedidas’, ‘desajustadas’, ‘excessivas’ ou ‘desproporcionadas’ em relação aos resultados 
obtidos.

 O princípio da proibição do excesso (ou da proporcionalidade em sentido amplo), consagrado na parte final do art. 
18º/2º, constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do legislador. A Constituição, ao autorizar a lei a 
restringir direitos, liberdades e garantias, de forma a permitir ao legislador a realização de uma tarefa de concordância 
prática justificada pela defesa de outros bens ou direitos constitucionalmente protegidos, impõe uma clara vinculação 
ao exercício dos poderes discricionários do legislador. Em primeiro lugar, entre o fim da autorização constitucional para 
uma emanação de leis restritivas e o exercício do poder discricionário por parte do legislador ao realizar esse fim deve 
existir uma inequívoca conexão material de meios e fins. Em segundo lugar, no exercício do seu poder ou liberdade de 
conformação dos pressupostos das restrições de direitos, liberdades e garantias, o legislador está vinculado ao princípio 
material da proibição do excesso.

 A relevância prática do princípio da proibição do excesso pode ser ilustrada através de alguns casos decididos pelo TC 
(ver Acs. TC 4/84, 703/84, 23/84, 225/88, 282/86).

66. (BARATTA, 1986).
67. (LYRA, 1942).
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Neste particular, merece reparo a forma como a criminologia tradicional enfoca a questão, uma vez 
que, partindo do pressuposto de que o criminoso é originário de sua própria patologia ou de consequências 
externas advindas da inter-relação com o meio social, acaba por sufragar o direito posto, legitimando-o.

A legitimação da intervenção do poder punitivo, portanto, acentua-se quando foca seus argumentos 
em uma equação de fácil visibilidade e aparente solução, qual seja, o conflito entre a defesa social e a ação 
do Estado contra o criminoso, impondo-lhe restrições a seus direitos.

Evidente que a força de tal argumento, em um primeiro momento, faz surgir a ideia de que, em nome 
da defesa da sociedade, a intervenção estatal contra direitos individuais torna-se claramente legítima haja 
vista que o confronto põe em lados opostos valores que ressoam como desproporcionais em grau de impor-
tância. Na verdade, entre a preservação do interesse coletivo e a do interesse individual deve preponderar 
a primeira linha de raciocínio. 

Cabe lembrar a opinião de Faria Costa, citado por Fernando Silva68, sobre a proteção do bem jurídico, 
a constituição, o direito penal e a sociedade.

Destaca, ainda, Fernando Silva69, que a constituição não constitui a única fonte de bens jurídicos.

E continua o citado autor70, sobre a questão em tela.

Destaca Pavarini71, a questão da defesa social.

Encontra o poder de punir do Estado, fértil solo para sua legitimação, através do discurso de proteção 
aos bens jurídicos, bem assim de reeducação do delinquente, tudo organizado sistematicamente em limites 
e parâmetros traçados pelo direito, patrocinando, de forma coesa, a ideologia oficial sobre sua identidade e 
fins, conforme orienta a lição de Cirino dos Santos72. 

68. (2015, p. 17): “Na opinião de Farias Costa, a valência de um bem jurídico não se afere necessariamente pela con-
sagração na Constituição, entendendo que se é assumida a existência do direito penal, este, por uma questão de 
coerência e de unidade interna, não pode deixar de abranger a tutela de certos bens jurídicos. Só fazendo sentido 
a ordem jurídica penal para na devida proporção proteger determinados bens. É por força dessa unidade, que a tutela 
de certos interesses confere exigência à proteção de outros, e que a determinação dessa proteção será concretizada, 
atendendo às finalidades do direito penal, nas quais podemos incluir a ideia de segurança e de ordem, finalidades que 
obrigam a uma constante reflexão em torno dos interesses a promover em cada momento, sendo a proteção penal desse 
interesse um corolário prático, e uma consequência da referência a esses princípios”. [Grifos nossos].

69. (2015, p. 18-19): “Nesta ordem de razão, a constituição não constitui a única fonte de bens jurídicos.
 A fonte de um bem jurídico pode encontrar-se na própria ordem internacional. Determinados interesses, assumem um 

alcance transnacional, e a sua importância é imposta pela dimensão que os bens jurídicos atingem, e que coloca os Es-
tados numa vinculação recíproca de tutela”.

70. (2015, p. 19): “A força do bem jurídico, e fazem-no exigir proteção pela ordem jurídico-penal, acabando por ser uma 
referência supra-constitucional, sendo mais um fator a aduzir à fundamentação que a ordem jurídico-constitucional não 
esgota a escala de valores dignos de intervenção criminal”.

71. “A defesa social reivindica o mérito de haver liberado a política criminal (e em particular a penal) das hipotecas de velhas 
interpretações transcendentes e míticas e de havê-la reconduzido a uma prática científica através da qual q sociedade se de-
fende do crime. A defesa social é portanto uma ideologia extremamente sedutora, enquanto é capaz de enriquecer o sistema 
repressivo (vigente) com os atributos da necessidade, da legitimidade e da cientificidade”. (1988, p. 49).

72. “O sistema penal, constituído pelos aparelhos judicial, policial e prisional, e operacionalizado nos limites das matri-
zes legais, aparece como sistema garantidor de uma ordem social justa, protegendo bens jurídicos gerais, e, assim, 
promovendo o bem comum. Essa concepção é legitimada pela teoria jurídica do crime (extraída da lei penal vigente), 
que funciona como metodologia garantidora de uma correta justiça, e pela teoria jurídica da pena, estruturada na dupla 
finalidade de retribuição (equivalente) e de prevenção (geral e especial) do crime”. (1985, p. 26).
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No entanto, a par de toda estrutura lógica que acompanha a retórica argumentativa da legitimidade 
do poder de punir do Estado, o que se percebe é a instalação de um fenômeno de perplexidade quando se 
busca analisar concretamente a correspondência daquilo que se situa no plano teórico com o que de fato 
ocorre no plano real.

Canotilho73 assevera que a proteção constitucional dos direitos fundamentais não tolera a perda de 
direitos fundamentais pela sua utilização abusiva.

Uma legitimação que despreza o questionamento quanto à própria formação e edificação da estrutura 
política do direito penal posto, mormente na seleção das condutas a serem criminalizadas, de logo, merece 
censura.

Neste particular, os fundamentos da criminologia crítica trilham melhor caminho, em virtude de fo-
car o tema sobre o ponto de vista do controle social, próprio do processo de poder, buscando, assim, analisar 
os critérios utilizados para a decisão política acerca das condutas a serem tipificadas pelo poder dominante.

A mínima investida no intuito da constatação do divórcio entre o proposto no discurso da legitimação 
e o alcançado no plano real encontra sucesso, tendo em vista que o sistema não cumpre as funções decla-
radas.

Oriundo que é o sistema jurídico da própria estrutura política, acaba por reproduzir esta mesma 
geografia, traduzida em um sistema hierarquizado de classes sociais e influenciando decisivamente toda a 
organização do Estado, que passa a se tornar, consequentemente, também um Estado de classes74 

Fernando Silva75 destaca, dentre outros fatores, duas limitações constitucionais impostas à interven-
ção do direito penal.

73. Canotilho (1999, p. 432-433): “Este instituto está previsto na Constituição de Bona (art. 18º), nos termos da qual um ci-
dadão pode ser privado de alguns direitos quando deles abusar para combater ‘a ordem fundamental livre e democrática’. 
Dentro do mesmo espírito se insere a Parteiverbot (proibição e dossolução de partidos) prevista no art. 21º da mesma 
Constituição. Subjacente à concepção da Grundgesetz está a velha ideia de que não ‘deve haver liberdade para os inimi-
gos da liberdade’, pois só assim, de forma ‘militante’, se obterá a proteção da ordem livre e democrática e, portanto, dos 
direitos fundamentais. Uma tal concepção, que já se pretendeu transpor para a ordem constitucional portuguesa, em vez 
de contribuir para a proteção dos direitos fundamentais, pode evoluir no sentido contrário. A proibição de partidos, a 
interdição profissional dos radicais (Berufsverbot), a exigência de lealdade dos funcionários, demonstra ser a instituição 
constitucional da perda de direitos fundamentais por utilização abusiva uma cláusula emergente de um integrismo auto-
ritário. Ela é inadmissível na ordem constitucional portuguesa: (1) não está consagrada em nenhum preceito e o facto de 
se proibirem organizações que perfilhem a ideologia fascista (art. 46º/4) não é qualquer indício relevante no sentido da 
funcionalização dos direitos fundamentais; (2) a constituição portuguesa não aderiu a concepções funcionalistas puras 
de direitos fundamentais, não se pidendo, portanto, afirmar que os direitos devem ser exercidos de forma teleologica-
mente vinculada (por ex., em prol da ordem livre e democrática ou da construção do socialismo); (3) a ideia da perda dos 
direitos fundamentais pode conduzir à ‘morte cívica’ do cidadão, o que é completamente incompatível com o sentido 
objetivo e subjectivo do catálogo dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição portuguesa”.

74. (SOUZA, 1991).
75. Silva (2015, p. 20): “A primeira limitação constitucional advém dos próprios princípios de direito criminal, nome-

adamente o reconhecimento do seu carácter fragmentário, com natureza de direito subsidiário, partindo de uma 
exigência de intervenção mínima. O direito penal, porque se reveste de força restritiva de direitos, liberdades e 
garantias, vê limitada a sua intervenção ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitu-
cionalmente protegidos, resultando essa exigência de expressa referência constitucional (artigo 18º, nº 2, CRP). A 
Constituição integra um critério limitativo do direito penal, fundamentando a intervenção de ultima ratio, que se traduz 
na proteção de bens jurídicos fundamentais”. [Grifos nossos].
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E continua o citado autor76.

Todavia, essa constatação ab initio não se tem revelado como suficiente e capaz para ferir e desbancar 
o estágio de autolegitimação que alcançou o poder punitivo estatal.

1.4 O ESTADO BRASILEIRO, O SISTEMA CAPITALISTA E O DIREITO DE PUNIR

Particularmente, o direito penal brasileiro pauta-se em uma ideologia própria de uma sociedade capi-
talista. Como tal, é orientada por valores políticos e econômicos relativos ao modo de produção, assentada 
em duas classes principais: a que controla o poder e a subordinada.

Dessa forma, o sistema penal é concebido com a finalidade primordial de administrar e controlar os 
conflitos advindos desse modelo social, que, por consequência, se inclina em preservar este mesmo modelo, 
através de um movimento cíclico e constante.

Historicamente, como ensina Pierangelli77, o direito penal brasileiro foi calcado, desde o Código Penal 
de 1890, na defesa de interesses voltados para a acumulação de capital por parte da parcela da sociedade 
que dispunha de mecanismos para tal alcance, com proteção destacada aos grupos sociais das indústrias 
emergentes da época, como de resto noticia a tipificação de condutas relativas a movimentos grevistas (ar-
tigo 206).

Nesse mesmo diapasão, o Código Penal de 1940 finca suas bases predominantemente na proteção ao 
patrimônio, sobrepondo-se inclusive aos bens jurídicos: pessoa, liberdade, administração pública, costu-
mes, entre outros. 

A ideologia protecionista que habita a alma dos tipos penais elencados no sistema repressivo brasilei-
ro tenta, sem sucesso, dissimular-se. Basta observar a evidente concentração da ação penal de natureza pú-
blica incondicionada nos delitos patrimoniais, movendo assim, imperiosamente, nesta direção, a estrutura 
do Estado na persecução criminal.

Conforme se constata, o direito brasileiro, ao estabelecer a disponibilidade do patrimônio na esfera 
civil, atende ao interesse do modelo capitalista, para o qual o patrimônio é um produto de consumo. Já, 
quando, de maneira sistêmica, acaba por transformar o patrimônio em bem indisponível penal, ante a in-
condicionalidade da ação penal em crimes patrimoniais, nada mas faz do que agir em consonância com os 
imperativos econômicos, para quem o bem-estar geral é o bem-estar da proteção econômica78 

Outro aspecto a ser considerado acerca da ideologia penal brasileira é sua opção, na criminalização 
primária, pela desigualdade de tratamento em relação às classes sociais. Tendo o legislador a opção na 

76. (2015, p. 21): “Outro fator relevante neste contexto assenta no reconhecimento da unidade da ordem jurídica. Esta 
ideia de unidade da ordem jurídica que integra naturalmente o direito penal e o direito constitucional e confere a ideia de 
harmonia interna, colocando as ordens jurídicas que protegem bens jurídicos numa vinculação aos mesmos valores. Os 
bens jurídicos acabam por funcionar como elo de conexão em toda a ordem jurídica materializando assim, a sua própria 
unidade. A unidade da ordem jurídica, para além de colocar os vários ramos do direito na proteção dos mesmos valores, 
reflecte-se ainda no próprio conceito dos bens jurídicos. Sendo objeto de tutela múltipla por vários planos jurídicos, faz 
sentido que se concentre o objeto de tutela configurando uma uniformidade nos critérios de definição. A tutela extra-pe-
nal apresenta-se como ponto de partida da definição dos interesses a proteger”.

77. (1980)
78. (BERNARDES, 2005).
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confecção das condutas através do chamado “mecanismo de seleção”, procura contemplar comportamen-
tos afetos aos indivíduos das classes sociais de menor patamar representativo, estratificando ainda mais a 
sociedade.

Dessa forma, o processo de criminalização descreve a preponderância da influência sobre os veículos 
capazes de rotular comportamentos. O segmento social mais forte reclama a tipificação de condutas que 
agridem os seus bens e interesses e que, praticadas em função da diferente valoração, por parte do segmento 
social mais frágil, passam a ser consideradas como proibidas, dada a desproporção da capacidade de influ-
ência dos envolvidos, acabando por se tornar, aparentemente, um reclame de todos, graças à intervenção 
formal do Estado.

Essa atitude que marca secularmente o direito penal brasileiro termina por acentuar e projetar uma 
perspectiva ampliativa dos conflitos, ao invés de contê-los ou resolvê-los, revelando-se inadequada aos fun-
damentos de um Estado de Direito.

O que se tem vislumbrado é uma política criminal pautada no discurso de contenção dos conflitos 
através da dominação repressiva. A lógica desta ideologia repousa no sentimento de que, quanto maior for 
o poder de punir e o arsenal punitivo, maior será a possibilidade de sucesso para a efetivação da justiça 
criminal.

De outro lado, percebe-se ampla ausência de legislação que contemple como tipos penais comporta-
mentos que agridem parcelas sociais menos representativas economicamente nos seus interesses, tais como: 
fraudes financeiras, desvios de verbas públicas, abuso de poder em todas as suas formas, violação a direitos 
difusos e coletivos, etc.

A amplidão do vazio legislativo nessa seara, de longe é minimizada com os poucos textos penais que, 
dissimulando uma regulação, são construídos de forma rarefeita em total discrepância com a robustez em-
prestada àqueles que contemplam os crimes comuns, principalmente os patrimoniais79.

Contudo, o Estado moderno buscou erigir-se sobre vários princípios, entre os quais o da igualdade 
com relação aos indivíduos, sendo pedra fundamental de praticamente todas as legislações atuais, desca-
bendo a sustentação de uma legitimação pretendida através da imposição, ainda que pelo direito posto, de 
um controle ideológico pelos detentores do poder que, efetivamente, despreze valores fundamentais neces-
sários a coesão de toda a sociedade.

Em um Estado Democrático de Direito, não deve haver espaço para a continuidade dessa ideologia 
que conflita com seus fundamentos e propósitos, devendo romper-se com tal modelo implícito. Para tanto, 
mister utilizar-se da própria moldura oferecida pelo arcabouço formal traçado pelo ordenamento jurídico.
Afinal, Figueiredo Dias e Costa Andrade80 explicam que não há como ressocializar o delinquente numa 
sociedade capitalista.

79. (FIGUEIREDO DIAS, 1997).
80. “[...] a criminologia radical recusa o estatuto profissional e político da criminologia tradicional, considerada como um 

operador tecnocrático ao serviço do funcionamento mais eficaz da orcem vigente. O criminóologo radical recusa assu-
mir este papel de tecnocrata: desde logo porque considera o problema criminal insolúvel numa sociedade capitalista; 
depois, e sobretudo, porque a aceitação das tarefas tradicionais é em absoluto incompatível com as metas da criminolo-
gia radical. Como poderiam os criminólogos propor-se auxiliar a defesa da sociedade contra o crime, se o seu propósito 
último é defender o Homem contra este tipo de sociedade?
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A legitimidade se faz presente quando se respeitam os princípios, e isto reclama a utilização de san-
ções adequadas.

Entre diversas razões que podem ser utilizadas como argumento para uma mudança de raciocínio 
quanto aos limites e à forma de intervenção do poder punitivo do Estado no corpo social, para evitar-se a 
violação de direitos e garantias individuais, principalmente embutida nas sanções previstas, uma merece 
destaque: aquela que vislumbra uma perspectiva distinta de encarar o modelo posto pelo discurso legiti-
mador do poder punitivo do Estado, focado no conflito: defesa social versus respeito a direitos e garantias 
individuais.

Ressalte-se que o discurso que coloca em confronto esses paradigmas, ainda que falacioso, sugere 
claramente a inclinação para o apoio do próprio corpo social a seus interesses coletivos, uma vez que o ho-
mem, por essência, é destinado a viver em sociedade.

Porém, deve-se questionar a verdadeira existência de um conflito entre a defesa social e a preserva-
ção das garantias individuais, que tem servido de esteio à legitimação do poder punitivo do Estado.

Essa questão torna-se ainda mais importante em um modelo de Estado Democrático de Direito, fun-
damentado no respeito à dignidade da pessoa humana, como é o exemplo do Estado brasileiro (artigo 1º, III 
da Constituição Federal).

Travestida de legitimada, a intervenção penal esconde o seu caráter meramente simbólico, expandin-
do suas fronteiras, através de um arsenal punitivo que busca a solução para problemas que têm raízes na 
profunda desigualdade social, através de mecanismos ilusórios (penas mais rígidas), como se tem observa-
do na última década de 90, no Brasil.

Materializando essa concepção ideológica, recentemente promoveu o direito penal pátrio, em uma 
verdadeira linha de montagem, a produção em larga escala de leis ampliando crimes e penas e reduzindo 
direitos e garantias, a exemplo da Lei nº. 7.960/89 (Prisão Temporária); Lei nº. 8.072/90 (Crimes Hediondos); 
Lei nº. 8.930/94 (Crimes Hediondos II); Lei nº. 9.034/95 (Crime Organizado); Lei nº. 9.296/96 (Interceptação 
Telefônica); Lei nº. 9.455/97 (Tortura); Lei nº. 10.792/03 (Regime Disciplinar Diferenciado); Lei nº. 10.826/03 
(Arma de Fogo); Lei nº. 11.340/06 (Violência Doméstica); entre outras.

Destaca-se o criticado instituto do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que retrata emblematica-
mente esta política criminal expansiva, em atrito com parâmetros de natureza constitucional como ressalta 
Rômulo Moreira81. 

Consigne-se que essa ideologia simbólica, diante da estrutura social brasileira, tem angariado legiões 
de adeptos, principalmente entre aqueles de escolaridade mais baixa e de menor poder aquisitivo, conforme 

 Daqui, precisamente, que para a generalidade dos criminólogos radicais não devam sequer ser aceites as metas da pre-
venção especial ligadas ao ideal da ressocialização do delinquente. Pois não é – numa palavra – o delinquente que pode 
ou deve ser ‘ressocializado’, mas a própria ‘sociedade punitiva’ que tem de ser (revolucionariamente) transformada. 
Conclusão aquela, de resto, que parece corroborada pela generalidade da criminologia radical, ao sustentar que a nor-
malidade e ubiquidade do comportamento delinquente, nomeadamente quando contrastada com o carácter selectivo da 
definição do comportamento ou da sua criminalização efectiva pelas instâncias de controlo, tornaria inútil, por desne-
cessária ou mesmo impossível – e, de todo o modo, destituída de sentido –, a ressocialização do delinquente”. (FIGUEI-
REDO DIAS e COSTA ANDRADE, 1997, p. 60-61).

81. (2006, p. 80):”Entendemos que o RDD também afronta a Constituição, agora o seu artigo 5º., XLVI, que trata da indi-
vidualização da pena. Não se olvide que a individualização da pena engloba, não somente a aplicação da pena propria-
mente dita, mas também a sua posterior execução”.
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se infere de pesquisa intitulada “A cabeça do brasileiro”, coordenada por Alberto Carlos Almeida82, na qual 
51% (cinquenta e um por cento) dos entrevistados, entre os analfabetos, apóiam a atitude policial de espan-
car os presos para que estes confessem os crimes e 40% (quarenta por cento), concordam que a polícia mate 
assaltantes e ladrões depois de prendê-los, percentual levemente reduzido para 44% (quarenta e quatro por 
cento) e 35% (trinta e cinco por cento), respectivamente, quando os entrevistados possuem até a quarta série 
do primeiro grau. Opiniões que persistem atualmente.

Este quadro retrata a sensação que se pode extrair de um corpo social constantemente invadido por 
discursos distorcidos e dotados de dramatização e alto teor de pânico, como se observa na afirmação de 
Silva Sánchez83.

Todavia, a legitimidade estará presente quando a construção do tipo penal, principalmente, sua san-
ção, observar os princípios constitucionais que norteiam a intervenção punitiva, mormente aqueles afetos 
à preservação dos direitos e garantias individuais, cuja expressão maior exsurge do respeito à dignidade da 
pessoa humana.

O questionamento, inicialmente, foca-se no discurso de legitimação do poder de punir, baseado na 
proteção dos bens jurídicos atingidos pelo ilícito penal.

Segundo tal raciocínio, apresenta-se a ideia de que a proteção de tais bens se daria através da proteção 
dos valores que os lastreiam, tendo como matéria-prima enfoques ético-sociais, o que recomendaria uma 
lógica através da qual tanto maior deve ser a punição quanto maior for o desrespeito a tais bens.

Contudo, a dinâmica da vida social tem levado o discurso da tutela de bens por parte do direito penal 
para um terreno de constantes inquietações, tendo em vista a ampliação dos conflitos urbanos e a própria 
violação de tais bens em decorrência desta ampliação.

As reflexões acerca do tema têm feito surgir construções racionais que demonstram existir, na rea-
lidade, não um bem jurídico tutelado pelo poder punitivo do Estado, mas, em verdade, agredido pela ação 
concreta dos conflitos individuais existentes de forma real no cotidiano social.

Apesar de tal distinção aparentemente não representar grande registro, ela é de crucial importância 
para construção de um raciocínio questionador quanto à legitimidade e adequação do poder de punir do 
Estado, mormente no Estado moderno.

Essa importância deriva da mudança de enfoque quanto à ideia de legitimação, propondo a redefini-
ção dos paradigmas que compõem a equação do conflito defesa social versus respeito aos direitos e garan-
tias individuais do infrator.

Quando posta a equação dessa forma, é óbvio presume-se a preponderância da importância de um 
de seus termos, qual seja, a defesa social. No entanto, ao admitirmos que não há um bem jurídico tutelado 
pelo exercício do poder punitivo quando este exercício se materializa, mas sim um bem jurídico lesado por 
uma ação concreta e esta lesão legitima a manifestação expressa e real do poder punitivo do Estado, outra 
leitura deve ser feita.

82. (2007)
83. (2002, p. 33): “[...] nossa sociedade pode ser melhor definida como a sociedade da “insegurança sentida” (ou como a 

sociedade do medo)”.
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Como bem acentua Zaffaroni84.

Percebe-se que, diante do constante aumento dos conflitos rotulados pelo sistema penal, a proteção 
aos bens jurídicos, reclamada pela intervenção do poder punitivo do Estado, tem-se revelado inócua, per-
manecendo tais valores fundamentais ético-sociais, vulneráveis a afetações incapazes de serem coibidas 
através da intervenção do sistema penal, tanto do ponto de vista restaurador quanto preventivo.

A evidência de tal situação também é constatada na afirmação de Silva Franco (1996, p. 10), quando 
considera que a proteção penal dos bens jurídicos, invocada para justificar a intervenção punitiva do Estado, 
“[...] ingressa numa fase crepuscular”, passando o direito penal a prestar-se a papel meramente simbólico 
no processo de tranquilização do cidadão e da opinião pública, tentando acalmar a sensação individual e 
coletiva de insegurança.

Essa realidade tem proporcionado uma reelaboração quanto ao conteúdo axiológico do conceito de 
bem jurídico a ser protegido pela intervenção penal, dita legítima.

Assinale-se que não é intenção deste estudo enveredar pela discussão do tema bem jurídico com todas 
as nuances que esta tarefa reclama. A referência aqui feita ao assunto, circunscreve-se ao âmbito de interes-
se específico para a temática examinada.

Feita tal observação, retoma-se a questão, entendendo-se que a reestruturação do conceito de bem 
jurídico a ser protegido faz surgir a ideia de resguardo da segurança pública, segurança coletiva ou segu-
rança urbana. Sendo invocada tal proteção como necessidade vital para a preservação de um equilíbrio no 
convívio social, a tal ponto de poder se contrapor à ideia de liberdade individual, quando, segundo matiz 
constitucional, a ideia de segurança só se perfaz contemplando a ideia de preservação de liberdade indivi-
dual, este último como direito fundamental, que possibilitado em todos os seus níveis e instâncias, conflui 
para a realização do sentido de segurança esboçado no modelo de Estado de Direito.

Para compreender o conteúdo do conceito do bem jurídico que justifique sua proteção pelo sistema 
penal, mister atá-lo àquele considerado como fundamental para a convivência harmônica e pacífica de toda 
a sociedade. Portanto, em um Estado Democrático de Direito tais bens jurídicos são aqueles de suporte 
constitucional, suficiente para tornar relativo o robusto e concreto significado atribuído aos princípios con-
cernentes à liberdade e à dignidade da pessoa humana85.

O discurso de proteção de bens jurídicos para legitimar a intervenção do poder punitivo estatal, desta 
feita colocando como primordial a ideia de segurança cidadã ou urbana, com a conotação clara de “defesa 
social”, notabiliza-se como ardil para facilitar a ampliação dos discursos repressivos, oportunistas e simbó-
licos que caracterizam Estados distintos dos democráticos.

O próprio conceito de segurança pública, dada a amplitude que o tema ganhou no cotidiano coletivo, 
sofre forte intervenção anômala de estereótipos como: crime organizado, criminalidade infanto-juvenil etc., 
que acabam por deturpar a linguagem científica reclamada para definição de tão relevante questão.

84. (2003, p. 227): “[...] essa distinção é tão necessária quão perigosa é sua equiparação, porque a ideia de bem jurídico tute-
lado digere e neutraliza o efeito limitador da ideia de bem jurídico lesionado ou exposto a perigo; devido a essa alquimia, 
o principio de que todo delito pressupõe lesão ou perigo de lesão de um bem jurídico deságua no princípio de que todo 
bem jurídico demanda uma tutela, o que instiga à criminalização sem lacunas”.

85. (COELHO, 2003).
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Não há como se reduzir a complexidade dos conflitos sociais a uma visão maniqueísta em que o bem 
advém dos valores dominantes no meio social, e o mal da atitude daqueles que, contrariando tais valores, 
passam à condição de inimigo a ser neutralizado.

Com esses ingredientes, tem-se formado um produto distorcido acerca do conceito de segurança 
pública, predominando uma identificação e análise deturpada ou seletiva dos componentes do problema, 
ignorando principalmente seus aspectos essenciais. Isto tem raiz no fato de a reserva de domínio de tal tema 
ser praticamente circunscrita ao sistema de justiça criminal, que acaba por unificar a ideia de segurança 
como segurança contra o crime e de política de segurança como política criminal86.

Também ensina o citado autor que não se pode tratar o tema da segurança pública em meio a questões 
outras que buscam o apelo junto ao corpo social, como de resto se percebe em momentos eleitorais ou dra-
máticos em que sucedem episódios isolados de criminalidade mais grave, devendo ser explorado sim “[...] 
o caráter interdisciplinar e pluriagencial da questão criminal”, objeto de enfoque de diversas instâncias do 
Estado, transcendendo os estreitos limites do sistema penal87.

O Estado que não tem o poder para proteger, tampouco tem o direito de exigir obediência (ISENSEE, 
1983). Porém, o conceito de segurança não se pode reduzir a depositário fiel da legitimação da intervenção 
repressiva do Estado.

Destarte não pode restar ao sistema penal a missão de ser o principal instrumento utilizado pelo Es-
tado de intervenção na solução de conflitos sociais que resultam das mais variadas e complexas relações 
humanas.

O que se percebe é que, quanto mais o Estado lança mão do sistema penal, ampliando-o, menos o 
Estado se faz presente na promoção de suas finalidades, o que ocorreria com a expansão e não com a atrofia 
de políticas públicas pois, como observa Eduardo Galeano88.

A intervenção penal deve obedecer aos estreitos limites traçados pela posição valorativa tomada pela 
Constituição, em um Estado fincado sobre este modelo. Esta valoração é necessariamente de cunho jurídi-
co, traduzida em uma unidade de normas e princípios.

A Constituição deve expressar as prioridades para um convívio social harmônico, construídas a par-
tir de valores éticos e políticos de uma sociedade. Como norma fundamental do Estado, repele a produção 
legislativa que despreze aspectos de cunho material e princípios fundamentais, optando por uma legalidade 
formal que atenda a interesses e privilégios setorizados.

Funciona a Constituição como locus onde estão depositados os valores fundamentais que servem de 
esteio para toda a formatação do sistema jurídico. Assim sendo, o sistema jurídico é resultante dos limites 
determinados pelos ditames constitucionais.

Não podemos esquecer, como o destaca Canotilho89, que temos, também deveres fundamentais.

86. (DIAS NETO, 2005).
87. (DIAS NETO, 2005, p. 72).
88. (1999, p. 95): “[...] Os problemas sociais reduziram-se a problemas policiais”.
89. (1998, p. 495-496): “Os deveres fundamentais reconduzem-se a normas jurídico-constitucionais autónomas que podem 

até relacionar-se com o âmbito normativo de vários direitos. Mesmo quando alguns deveres fundamentais estão cone-
xos com direitos – dever de defesa do ambiente, dever de educação dos filhos –, não se pode dizer que estes deveres 
constituem ‘restrições’ ou ‘limites imanentes’ dos direitos com ele conexos. O dever de defesa do ambiente não é uma 
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Sendo o sistema penal um sistema jurídico, portanto criado a partir da conformação dos valores es-
culpidos na Constituição, não pode existir de forma desenfreada, arbitrária e sem limites, submetendo-se, 
rigorosamente, ao regramento constitucional.

Sobre o tema, cabe citar a lição de Baratta90.

Sobre a relação bem jurídico e sanção penal, Regis Prado91 leciona.

Quanto à simbiose entre valor jurídico e função da pena, citamos Regis Prado92.

Quais as funções do bem jurídico penal? Esta questão é respondida por Coelho93 ao dissertar sobre o 
Tema.

E continua o referido autor94, incluindo sua própria concepção.

Sobre as funções em tela, Carneiro95 assim as explica, respectivamente.

‘restrição do direito ao ambiente’, o dever de educação dos filhos não é um ‘limite imanente’ do direito de educação dos 
pais. Se isso fosse assim, os deveres fundamentais deixariam de ser uma categoria constitucional autónoma.

 [...]
 Dito isto, não fica totalmente afastado a ideia de drittwirkung no plano intersubjectivo. As ideias de ‘solidariedade’ e de 

‘fraternidade’ apontam para deveres fundamentais entre cidadãos. Vejam-se, hoje, os exemplos de deveres fundamentais 
de defesa de proteção do ambiente (art. 66º/2), de respeito e solidariedade para com os cidadãos portadores de deficiên-
cias (arts. 71º/2º), dever de respeitar e cumprir as exigências da ‘qualidade de bens e serviços’ do consumidor (art. 60º/i). 
Acresce que alguns deveres fundamentais – o dever de obediência às leis, o dever de respeito dos direitos dos outros – 
parecem transportar uma tendencial ideia de aplivabilidade imediata”. [Grifos do autor].

90. (2000, p. 47):O direito penal da Constituição vive hoje a mesma condição que o direito penal do iluminismo viveu em seu 
tempo: ele deve limitar e regular a pena, mas para que o direito penal da Constituição não tenha a mesma sorte do direito 
penal liberal, permanecendo em grande parte na mente de seus ideólogos, é necessário que reencontre sua dimensão 
política forte e autêntica. Isso somente será possível se a ele se incorporar uma política integral de proteção dos direitos 
fundamentais.

91. “Alude-se, por exemplo, à relação entre bem jurídico e sanção penal. Ora bem, pode ela ser contemplada sob uma du-
pla perspectiva: a de delimitação do âmbito do injusto penal e a de potencialidade da função da pena. Com frequência 
assinala-se que uma orientação preventiva, dirigida a evitar a prática de ilícitos penais, pode circunscrever o campo do 
punível de modo mais restrito e seletivo, pois, sendo seu objetivo manter a convivência, unicamente aqueles valores ne-
cessários à sua mantença deveriam ser objeto de tutela e sanção penal. Desta forma, na verdade, enuncia-se um princípio 
geral de validade indiscutível”. (PRADO, 1996, p. 15-16).

92. “A relação entre bem jurídico e pena opera uma simbiose entre o valor de bem jurídico e a função da pena: de um lado, 
tendo-se presente que se deve tutelar o que em si mesmo possui um valor, o marco da pena não é senão uma conse-
quência imposta pela condição valiosa do bem. DE outro lado, e, ao mesmo tempo, a significação social do bem se vê 
confirmada precisamente porque para a sua proteção vem estabelecida a pena. Tudo isto contribui para concretizar os 
requisitos de capacidade e necessidade de proteção, que é comum exigir-se dos bens jurídicos por ocasião de prever sua 
tutela”. (PRADO, 1996, p. 17).

93. (2003, p. 131): “Luiz Regis Prado entende que as funções do bem jurídico resumem-se à função de garantia ou de limi-
tação do direito de punir do Estado, função teleológica, função individualizadora e função sistemática. Tadeu Antonio 
Dix Silva compreende que as funções do bem jurídico podem ser uma função político criminal de limite ao poder de 
definição do Estado, função crítica do sistema penal e função de interpretação”.

94. “Como funções do bem jurídico, aproximamos nossa concepção à de Luiz Regis Prado, ao definirmos que elas seriam a 
função de limitação do jus puniendi estatal, a função sistemática e a função dogmática [...]”. (CARNEIRO, 2003, p. 131).

95. “[...] tem a finalidade específica de demonstrar a capacidade limitadora do bem jurídico em relação à atividade legiferan-
te do próprio Estado em matéria penal.O legislador não pode criminalizar uma conduta que não lese ou coloque em pe-
rigo de lesão um bem jurídico, sob pena de estar ofendendo os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade, 
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Germano Marques da Silva96considera sobre o princípio da proporcionalidade, no art. 18º, da CP..

Germano Marques da Silva97 lembra sobre o art. 40º da CRP e a proteção de bens jurídicos.

E continua Germano Marques da Silva98 em suas considerações.

Germano Marques da Silva99 lembra sobre os efeitos perversos da pena privativa de liberdade. 

razão pela qual um Estado Democrático de Direito só pode conceber a existência de um direito penal que proteja bens 
jurídicos considerados fundamentais à convivência pacífica em sociedade”. (CARNEIRO, 2003, p. 131-132).“Dentre as 
funções do bem jurídico, importante ressaltar sua função sistemática, que importa em reconhecer ao bem jurídico-penal 
a função de sistematização da matéria penal criminalizada, principalmente no corpo de Código Penal, ao averiguar-se 
sua divisão de acordo com os bens jurídicos protegidos.

 Esta espécie de divisão tem o condão de facilitar a interpretação dos tipos penais, auxiliando o hermeneuta em sua ati-
vidade”. (CARNEIRO, 2003, p. 132).

 “Através desta função, utiliza-se do bem jurídico como elemento de interpretação da norma penal, que vem a direcionar 
o alcance da norma penal, correlacionando-o ao bem jurídico protegido. O bem jurídico, como elemento material do tipo 
penal, cumpre uma função dogmática importante no Direito Penal.

 Não é possível interpretar nem conhecer a lei penal sem o recurso ao instituto do bem jurídico, pois, sendo o bem ju-
rídico o elemento central do tipo, em torno do qual giram os elementos objetivos e subjetivos do tipo, torna-se ele um 
importante elemento de interpretação, e, consequentemente, uma ferramenta fundamental para o hermeneuta”. (CAR-
NEIRO, 2003, p. 132-133).

96. (1999, p. 24): “O princípio da necessidade ou proporcionalidade da pena não tem consagração expressa, pelo menos 
diretamente referido às penas aplicáveis, mas resulta do art. 18º da Constituição e do princípio da dignidade da pessoa 
também proclamado logo no seu art. 1º.

 Com efeito, as penas criminais, quaisquer delas, representam sempre restrições de direitos e, por isso, devem limitar-se 
ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Por sua vez, a pessoa 
humana não pode ser instrumentalizada para a realização de interesses colectivos e, por isso, não pode sofrer penas 
despropocionadas ao crime cometido para realização de fins preventivos gerais sobre o resto da colectividade.

 O princípio da necessidade, que se concretiza no princípio da intervenção mínima, significa que as sanções devem 
revelar-se necessárias, porque os fins prosseguidos pela lei não podem ser obtidos por outros meios menos onerosos; o 
princípio da proporcionalidade, em sentido restrito, significa que os meios legais restritivos da liberdade e os fins obtidos 
devem situar-se numa justa medida, determinada pela gravidade do mal causado e censurabilidade do seu autor.

 A proporcionalidade em sentido restrito exige, antes de mais, a limitação da gravidade da sanção à gravidade do mal 
causado pelo crime, na base da adequação da pena ao fim que esta deve cumprir.

 Tradicionalmente, o princípio foi entendido como exigência de proporcionalidade entre o facto cometido e a sanção 
prevista por lei, mas modernamente refere-se também à culpabilidade do agente”. (SILVA, 1999, p. 24).

97. “O art. 40º do Código Penal dispõe que a aplicação de penas e de medidas de segurança visa a proteção de bens jurídi-
cos e a reintegração do agente na sociedade. (SILVA, 1999, p. 44).

98. “Este artigo foi introduzido no Código Penal de 1995 e justificado pelo Prof. Figueiredo Dias pela vantagem de clarifi-
cação do sistema, facilitando a operação de escolha da pena”. (SILVA, 1999, p. 45).

99. (1999, p. 266): “O reconhecimento de que as sanções penais tradicionais privativas da liberdade têm falhado a finalidade de 
reintegração social do delinquente, muitas vezes com efeitos perversos, tem imposto a procura de sanções alternativas.

 Também o sistema penal português, não obstante consagrar ainda como penas principais a prisão e a multa, tem vindo 
progressivamente a dar preferência à pena de multa e a cominar outras sanções substitutivas e acessórias daquelas. Im-
porta prosseguir neste esforço, quer na busca de novas espécies de sanções adequadas à realização dos fins que o direito 
penal prossegue, quer alertando e educando para o valor da liberdade, condição da vida democrática.

 Culto da liberdade e imaginação, precisam-se, para que o Direito Penal seja cada vez mais instrumento eficaz ao serviço 
da paz social, da segurança e da liberdade, para que o Direito Penal realize o fim que é da essência do Direito, para que 
a lei não se corrompa e se transforme em puro instrumento de repressão”.
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Sobre a questão do bem jurídico e não ser função a sua não-proteção pelo Direito Penal, citamos 
Rafael Braude Canterji100.

Embora a História registre que o Estado, em virtude de fatores político-econômicos, tenha assumido 
com exclusividade a tarefa de disciplinar as condutas proibidas com suas respectivas sanções e, principal-
mente, de impô-las exercendo o poder punitivo, é bem verdade, também, que este mesmo Estado revelou-se 
incapaz de materializar suas pretensões quanto à proteção dos bens jurídicos, bem assim quanto aos fins 
da pena.

Na esteira do raciocínio constitucional, deve o Estado ser capaz de racionalizar o conjunto de bens 
jurídicos a merecer a proteção penal. Esta racionalização reclama a ideia de aptidão, pois somente aqueles 
bens jurídicos extraídos de pautas axiológicas constitucionais, materializando valores fundamentais para o 
corpo social, devem servir à tutela penal.

O conceito de bem jurídico calcado em um valor da ordem social juridicamente protegido remete a 
construção do tipo penal ao modelo valorativo, permitindo a alteração da sua significação para o conteúdo 
de uma mera descrição legal, portanto, distinto de sua natureza. Torna-se somente fruto de uma abstrata 
construção jurídica, se divorciado dos valores extraídos do corpo social a que se destina.

Esta ressignificação de conceito possibilitou a eliminação do aspecto material da ideia de bem jurídi-
co. Sendo uma construção valorativa, pode tornar-se o habitat de qualquer conteúdo ideológico.

O desenho que se perfez, permite um risco incalculável para o sistema jurídico penal calcado na pro-
teção ao bem jurídico, pois possibilita a perda da função crítica e limitadora da atividade criminalizadora 
do Estado, pois, sendo mero recipiente, pode conter as mais diversas formas de construção conceitual, ainda 
que divorciada da essência de valores ético-sociais.

A noção do bem jurídico importa como fundamento para que o subsistema jurídico, através do direito 
penal, possa conter ações ou atos nocivos contra o sistema social. Assim, os bens jurídicos têm a função de 
delimitar o caráter de danosidade das ações humanas para definir o objeto da proteção penal101.

Diversas são as teorias buscando uma melhor definição do conceito de bem jurídico. As de cunho 
iluminista buscam fundamentá-lo nos direitos inatos do indivíduo. As de concepção sociológica baseiam-se 
na realidade social. Porém, nenhuma delas atingiu resposta satisfatória, tendo surgido uma outra orientação 
denominada Teoria Constitucional do Bem Jurídico, segundo a qual deve a legislação penal pautar-se pelo 
conteúdo constitucional para definir os valores sociais que merecem o rótulo de bens jurídicos a serem tu-
telados pelo direto penal.

Segundo os parâmetros dessa teoria, a Constituição não só traça as diretrizes para a fixação do con-
teúdo do bem jurídico a ser protegido pelo direito penal, como, em relação ao direito penal, proclama o 
que deve ou não ser incriminado, retratando a Constituição os valores fundamentais existentes no corpo 
social102.

100. “[...] a proteção do bem jurídico não pode ser considerada como função do Direito Penal, mas a sua relevante lesão é 
pré-requisito para a incidência de norma penalizadora. Ainda nesse aspecto, não são todos os valores sociais que autori-
zam a resposta penal, mas, tão-somente, os mais importantes, cuja proteção dos mais débeis não pode ocorrer por outros 
ramos do Direito”. (CANTERJI, 2008, p. 76).

101. (SUXBERGER, 2006).
102. (REGIS PRADO, 1997).
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Assim, invocando a concepção de direito de defesa social, como bem jurídico fundamental, busca 
o Estado utilizar tal conceito como prevalente em relação aos direitos individuais do infrator, quando, na 
verdade, o que se estabelece é um conflito entre o direito de punir do Estado versus os direitos e garantias 
individuais do infrator, tendo em vista que o conceito de segurança pública usado como principal compo-
nente do conceito de defesa social não pode excluir a ideia de respeito aos direitos e garantias fundamentais 
do infrator103.

Seguindo tal entendimento, em um Estado Democrático de Direito como o brasileiro, a intervenção 
penal deve obedecer rigorosamente os ditames constitucionais para que possa ser considerada como legí-
tima e adequada, o que jamais ocorrerá caso se pretenda fazê-la através de discurso distorcido, capcioso e 
simbólico.

Como exemplo desses distorcidos vetores, traz-se à colação o discurso que referendou a Lei 8.072/90 
(Crimes Hediondos) que, liderando a política da lei e ordem, criou na sociedade brasileira a expectativa de 
redução da prática dos crimes nela contidos.

No entanto, não é o resultado que se extrai da pesquisa realizada pelo ILANUD, em 2005, intitulada 
“Eficácia da Lei dos Crimes Hediondos”, apresentada perante o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, em sua reunião ordinária, ocorrida em 13 de fevereiro de 2006.

A citada pesquisa tinha como objetivo verificar o impacto da Lei de Crimes Hediondos e sua eficácia 
na redução da criminalidade por meio do caráter intimidatório e exacerbação das penas, além de maior rigor 
do direito penal como um fim em si mesmo.

Após monitorar os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, entre os anos de 1984 a 2003, quanto à 
prática dos delitos de latrocínio, estupro, homicídio qualificado, tráfico ilícito de drogas, atentado violento 
ao pudor e extorsão mediante sequestro, o trabalho constatou, em suas conclusões, que: (1) 

não há como relacionar positivamente a edição da Lei dos Crimes Hediondos ao comporta-
mento subsequente dos índices criminais; (2) não se verifica, na maioria dos crimes, redução 
dos índices após a edição da Lei, o que por si já indica sua inocuidade; (3) em regra, os crimes 
registrados estão acima ou acompanham a linha de projeção construída com dados anteriores 
à Lei; e (4) é possível afirmar que o endurecimento penal, novamente, não interferiu na crimi-
nalidade registrada, mas concorreu para o agravamento de um problema bastante sério – a 
superpopulação prisional.

Essas conclusões implicam na obrigação de se refletir sobre a forma adequada de intervenção penal 
em um Estado de Direito, pois, uma vez mais, invocando o pensamento de Eduardo Galeano (1999, p. 81), 
ressalta-se sua reflexão ao afirmar: “Num mundo que prefere a segurança à justiça, há cada vez mais gente 
que aplaude o sacrifício da justiça no altar da segurança”.

Por conseguinte, é preciso diferenciar-se o modelo de Estado social no qual a intervenção penal e, 
por consequência, o poder punitivo do Estado se apresentam como legítimos, com a finalidade de proteção 
efetiva ao cidadão, desde que sejam feitos na medida exata desta necessidade, de um Estado Democrático 
de Direito no qual a concepção da intervenção penal, por determinação constitucional, deve respeitar outra 
série de limites. Isto ocorre através da previsão das garantias e de direitos fundamentais do indivíduo que 

103. (FABIANA PRADO, 2006).
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traça para o Estado os parâmetros relativos a quando e como proibir e punir104. Destarte, não se enxerga 
conflito entre direitos fundamentais, para a equação defesa social versus garantias individuais do infrator. 
Mas, sim, conflito entre o poder de punir do Estado e o respeito a direitos e garantias individuais do infrator, 
o que, por sua vez, transmuta a base de raciocínio para a solução de tal impasse, tendo em vista que, diante 
desta redefinição, a preponderância, em um Estado fundado sob o respeito à dignidade da pessoa humana, 
reside sobre a preservação dos direitos e garantias individuais como limite intransponível ao poder de punir 
do Estado.

Por óbvio, a realização dos objetivos traçados pela Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 3º, 
como fundamentais à República Federativa do Brasil, ou seja, a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária; a promoção do bem de todos sem quaisquer formas de discriminação e a redução das desigualda-
des sociais, jamais serão alcançados sem a ideia de defesa social que contemple a liberdade individual e os 
demais direitos indisponíveis do cidadão.

O Estado Democrático de Direito tem sua definição calcada de maneira absoluta na ideia de observân-
cia e patrocínio dos direitos fundamentais, sendo toda a atuação da sua estrutura política e administrativa 
regida por esta vertente. Por via de consequência, não há como se falar em intervenção legítima dos poderes 
estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário), que se paute no poder punitivo do Estado, mas, sim, em um 
discurso de contenção e encolhimento deste poder, ante a ampliação constante da efetivação dos direitos 
fundamentais do indivíduo.

Importa ressaltar que o ordenamento constitucional brasileiro disciplina como punir, tendo o legisla-
dor constitucional abdicado da explicitação do por que punir. Isto revela uma mudança de paradigma quan-
to aos discursos de justificação punitiva historicamente encontrados no ordenamento jurídico brasileiro.

Depreende-se de tal abstenção a implícita limitação às causas de justificação para imposição da pena, 
tratando tão-somente a Constituição, dos meios para limitar o impacto invasivo suportado pelo condenado, 
em face da ação do Estado105.

Isso significa que, no modelo de Estado Democrático de Direito, adotado pelo Brasil, a ideia central 
da missão do sistema penal é a de funcionar como escudo protetor do poder punitivo do Estado e instru-
mento de segurança do cidadão. O problema é exatamente a distância entre este objetivo a ser alcançado 
e a realidade, que se tem pautado em uma produção legislativa penal inflacionária e distorcida, divorciada 
dos princípios constitucionais.

O desafio que se vislumbra é a materialização de um sistema penal que se afaste do distorcido discur-
so da contraposição de dois interesses tidos como necessários e legítimos, quais sejam, a aplicação da lei 
penal e a proteção das garantias individuais, para compreender a integração existente entre ambos, através 
da preponderância dos objetivos de um Estado de direito quanto ao controle do poder punitivo.

Esse caminho deve orientar-se, inicialmente, por uma reordenação da ideia de defesa social calcada 
pura e simplesmente na noção de segurança pública. A defesa social, na verdade, compreende a efetivação 
de diversas obrigações do Estado, tanto no plano preventivo extrapenal quanto no preventivo penal.

104. (SUXBERGER, 2006).
105. (CARVALHO, 2005).
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O realinhamento desse raciocínio implica o desfazimento da ideia de que segurança pública e defesa 
social são a mesma coisa, tendo em vista a notória abrangência do conceito de defesa social que absorve, 
como um dos seus componentes, a segurança pública. 

Revista a questão relativa a como se enxerga o conflito entre defesa social e preservação das garantias 
fundamentais, necessário é reanalisar, também, como se comporta esta nova definição ante a organização 
sistêmica do ordenamento jurídico constitucional brasileiro. 

Sendo o confronto não mais visto dessa forma, enxerga-se como sendo posto, de fato, entre o poder 
de punir do Estado e o respeito a direitos e garantias fundamentais. Este novo layout implica considerações 
que possam tentar dirimi-lo.

O discurso da segurança pública tem levado seus adeptos a conferir larga margem para intervenção 
penal, em uma crença de que esta atitude é necessária para preservar interesses sociais violados de maneira 
progressiva por aqueles transgressores da ordem vigente, que, portanto, devem ser alvo do poder punitivo 
do Estado, com o fito da restauração desta ordem violada. Tendem a ser complacentes com a intervenção 
penal dilatada.

Um exemplo recente dessa forma de pensar trouxe à baila a discussão da redução da maioridade 
penal, após a morte de uma criança, arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro, durante um roubo de veículo.

O fato desencadeou o surgimento e a retomada de projetos de lei, no Congresso Nacional, com as mais 
variadas propostas, todos fincados no fundamento da grande quantidade de crimes praticados por menores.

Contudo, mais uma vez analisada a questão sob o ponto de vista científico e não calcado no fervor 
da emoção do momento, capitaneado por alguns segmentos políticos e da própria mídia, chega-se a outra 
espécie de conclusão.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça106, do total de 
crimes praticados no Brasil, apenas 8,8% têm envolvimento de menores como autores ou partícipes, e deste 
percentual 73,8% são crimes contra o patrimônio, e somente 8,5% são crimes contra a vida.

Portanto, de acordo com os dados oficiais, menos de 1% dos crimes contra a vida é praticado com o 
envolvimento de menores em sua autoria, o que, por si só, desmoraliza o argumento que tem sido utilizado 
como um dos mais fortes para possibilitar a redução da maioridade penal.

Ainda nessa esteira, merecem registro os dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Direitos Hu-
manos do Ministério da Justiça (SNDH-MJ) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 
que demonstram a eficácia da utilização das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para os praticantes de atos infracionais, que acusam uma “reincidência” em torno de apenas 
7,5%, ou seja, em 92,5% dos casos não há o retorno do adolescente à prática delituosa.

De outro lado, os que contestam a hipertrofia da intervenção penal, buscam sua fundamentação na 
simbólica e ineficaz inserção do sistema penal repressivo que, longe de cumprir com aquilo a que se propõe, 
acaba por dramatizar, ainda mais, os conflitos sociais, além de minimizar ou até ignorar por completo a 
existência de direitos e garantias individuais fundamentais à conformação de um Estado de Direito.

106. (2007).
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Ambas as posições tendem a tensionar esse conflito, radicalizando os discursos, sem a perspectiva de 
um consenso que permita ao mesmo tempo a ação do poder punitivo do Estado e a observância dos direitos 
e garantias fundamentais.

Posta a questão sob o foco do princípio da ponderação ou balanceamento, raciocínio desenvolvido 
com vistas à solução de impasses entre direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos, oriun-
do do principio da proporcionalidade, observa-se que surge perspectiva de melhor deslinde.

Na lição de Canotilho107, a ponderação visa obter critérios, diante da norma e do fato, a fim de propor-
cionar a solução justa para o conflito de bens. Portanto, não se verifica através deste método um significado 
de cunho normativo quanto às normas em conflito, mas se analisam os bens que de fato se encontram ten-
sionados em um caso concreto. 

A ponderação, assim, é a análise do conteúdo material dos bens em conflito para, no caso concreto, 
determinar a inclinação pelo mais representativo na solução do confronto. 

Essa metodologia permite variação, dependendo da situação real quanto ao nível de importância 
atribuído aos bens em conflito, como uma espécie de hierarquia axiológica móvel entre os princípios con-
flitantes108.

Embora seja possível permitir-se flexibilização quanto à valoração do conteúdo material do bem em 
conflito, diante do caso concreto, é bem verdade que esta “hierarquia móvel” vincula-se aos ditames postos 
pela hierarquização existente no corpo da Constituição, de onde se extraem os princípios constitucionais. 

Estabelecendo uma confrontação entre valores constitucionais, é sabido que, no sistema brasileiro, 
predomina como valor constitucional fundamental o respeito à dignidade da pessoa humana, norteador de 
todo o sistema constitucional vigente (FABIANA PRADO, 2006).

Dessa forma, ao se utilizar a ponderação como método para a solução de conflitos entre bens consti-
tucionalmente protegidos, desde que um destes bens seja o respeito à dignidade da pessoa humana, a incli-
nação pela predominância deste último será imperativa por força da observância da ordem constitucional 
posta. 

Isso posto, extrai-se que o poder punitivo do Estado não encontra força suficiente para uma colisão 
de interesses com os direitos e garantias individuais, em um Estado Democrático de Direito erigido sobre o 
fundamento da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal).

Assim, entende-se que o conflito existente entre o poder de punir do Estado, e o respeito à dignidade 
da pessoa humana é de visível solução, qual seja, a ditada pela própria constituição em sua organização 
sistêmica.

Registre-se que a ideia de segurança pública, coletiva, cidadã ou urbana, ainda que travestida de de-
fesa social, não tem conotação de importância suficiente para impor-se sobre a intransigente e imperativa 
proteção aos direitos fundamentais e garantias individuais do cidadão, lastreadas no respeito à dignidade 
da pessoa humana.

107. Canotilho (1999, p. 1162): “[...] a ponderação visa elaborar critérios de ordenação para, em face dos dados normativos e 
factuais, obter a solução justa para o conflito de bens”.

108. (CANOTILHO, 1999).
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Portanto, o poder de punir do Estado, para ser considerado como legítimo, deve limitar-se a inter-
venções que não violem a ordem constitucional vigente o que só ocorre quando propõe regramentos que 
observem a preservação e o respeito à dignidade da pessoa humana.
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TJBA – Habeas Corpus nº 0010071-56.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Relatora: Desa. Ivete 
Caldas Silva Freitas Muniz, julgado em 17/04/2018

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PEDIDO DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA, AO PACIENTE, DA ORDEM 
CONCEDIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS, A CORRÉU, NO FEITO DE 
ORIGEM.

AÇÃO PENAL COMPLEXA. DEZESSEIS DENUNCIADOS. CRIMES DI-
VERSOS, IMPUTADOS A CADA UM DOS RÉUS. EXPEDIDAS CARTAS 
PRECATÓRIAS DIVERSAS, PARA CITAÇÃO.

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A SITUAÇÃO QUE ENSEJOU A 
CONCESSÃO DA ORDEM DE QUE SE BUSCA EXTENSÃO, POR AUSÊN-
CIA DE CITAÇÃO, E A SITUAÇÃO DO PACIENTE, REGULARMENTE CI-
TADO, ANTES MESMO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS AN-
TERIOR.

REALIZADAS AUDIÊNCIAS INSTRUTÓRIAS, NO FEITO DE ORIGEM, 
NAS DATAS DE 04.04.2018 E 17.04.2018. TRAMITAÇÃO REGULAR.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO DE MAIORIA.

Paciente que responde a ação penal com mais 15 (quinze) outros envolvidos. Ex-
tensa peça acusatória inicial (trinta folhas), que imputa delitos variados a cada 
um dos denunciados, respondendo, o paciente, como incurso nos artigos 33 e 35 
c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.340/2006.

Fatos investigados pela Polícia Federal, nos autos do “Inquérito Policial nº 
1192/2015-SR/DPF/BA”, instaurado em 28.10.2015, para apurar a existência de 
associação criminosa liderada pelos denunciados Amadeu Pedreira Sousa, ape-
lidado de “Menga”, e Edson Barreto Soares, conhecido como “Negão”, cons-
tando que este último “seria integrante da facção criminosa PCC – Primeiro 
Comando da Capital, abastecendo com entorpecentes, a partir de Feira de San-
tana, diversos Municípios do Estado da Bahia e de outras regiões do Nordeste.”

Droga negociada, com “ fornecedores”, por outro traficante de drogas, inte-
grante do bando criminoso, chamado Florisvaldo Dantas Macedo Andrade, a 
quem competia, da Cidade de São Paulo, Bairro de Heliópolis, “organizar a 
compra, transporte, armazenamento e venda dos entorpecentes”, e sua “distri-
buição” para o interior do Estado de São Paulo e Nordeste.

Destaca-se trecho da denúncia sobre a amplitude de atuação do grupo crimino-
so, integrado pelo paciente:

“[…] As interceptações judicialmente autorizadas e o trabalho de campo da 
Polícia Federal lograram, ao longo do período em que perdurou a investiga-
ção, a realização de nada menos do que 07 (sete) prisões em flagrantes de inte-
grantes do grupo criminoso, enumeradas às fls. 03/06 do Processo nº 0313806-
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12.2016.805.0080, as quais resultaram na apreensão de 143,29 kg de cocaína e 
132,87 kg de maconha, na prisão de 15 (quinze) indivíduos, e na apreensão de 
01 (uma) arma de fogo, 05 (cinco) veículos e R$ 35.200,25 (trinta e cinco mil 
e duzentos reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro. […].” (grifo ausente no 
original).

Segregação cautelar decretada mediante fundamentação extensa, minuciosa e 
apropriada (exposta no curso de vinte e três folhas), para garantia da ordem 
pública, com múltiplas referências aos elementos de prova colhidos na fase in-
vestigativa.

Medida concedida no Habeas Corpus nº 0004706-21.2017.8.05.0000, por demo-
ra na citação do corréu Amadeu Pedreira Souza (um dos líderes da facção cri-
minosa), ao passo que a citação do paciente já havia sido realizada. Situações 
fático-processuais distintas. Impossibilidade de extensão de benefício. Prece-
dente do STJ.

Feito de origem que se encontra regularmente impulsionado. Realizada audiên-
cias instrutórias nas datas de 04.04.2018 e 17.04.2018, com ouvidas de testemu-
nhas, e determinação de diligências de impulsionamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0010071-56.2017.8.05.0000, em que 
figura como paciente Sandoval Garcia de Carvalho Júnior, e como autoridade coatora o MM Juiz de Direito 
da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da 
Relatora para o acórdão.

RELATÓRIO

Os dignos Advogados impetrantes afirmam que o paciente encontra-se preso preventivamente, por 
força de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana, com 
base “em escutas telefônicas e apreensão de drogas com outros có-réus”, asseverando que “toda a prova é 
proveniente de outro processo”, que culminou no julgamento de absolvição de 06 (seis) réus, bem como na 
condenação de outros 02 (dois).

Os nobres Advogados impetrantes aduzem que a “situação” do paciente Sandoval Garcia de Carvalho 
Júnior “se assemelha” àquela de um dos corréus no feito de origem, identificado como “Amadeu Pereira 
de Souza”, beneficiado com a concessão da ordem no Habeas Corpus nº 0004706-21.2017.8.05.0000, em 
virtude do reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na sua custódia.

A impetração também pontua a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o 
início da instrução processual, e assegura que o paciente reúne requisitos subjetivos para responder ao pro-
cesso em liberdade.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

84

Sob tais fundamentos, os Advogados impetrantes requerem o deferimento liminar da ordem, com 
expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão definitiva desta providência.

A petição inicial, de fls. 02 a 05, veio instruída com os documentos de fls. 06 a 90.

O feito foi distribuído para relatoria do eminente Desembargador Aliomar Silva Brito, por prevenção 
determinada pelo Habeas Corpus nº 0009047-90.2017.8.05.0000 (fl. 93).

Liminar indeferida pelo digno Desembargador Relator às fls. 94 a 97.

Informações prestadas pela Autoridade impetrada, Juiz de Direito Francisco de Oliveira Bispo, às fls. 
99/100.

Em parecer, manifestou-se pela concessão da ordem, a Procuradora de Justiça, Drª Áurea Lúcia Sou-
za Sampaio Loepp (fl. 103).

O então Relator declinou da competência em favor do nobre Desembargador Eserval Rocha, em vir-
tude da redistribuição do Habeas Corpus nº 0009047-90.2017.8.05.0000, que havia determinado a inicial 
distribuição do presente feito (fls. 109/110).

Redistribuição à fl. 111.

À fl. 112, o eminente Desembargador Eserval Rocha encaminhou os autos para apreciação da ilustre 
Primeira Vice-Presidente deste Colendo Tribunal de Justiça, em virtude de conflito negativo de competên-
cia por ele suscitado no Habeas Corpus nº 0009047-90.2017.8.05.0000, referente ao mesmo feito de origem, 
objetivando “reunião e apreciação conjunta”.

No despacho de fl. 114, a eminente Primeira Vice-Presidente, Desembargadora Maria da Purificação 
da Silva, determinou diligências no sentido de instruir o conflito de competência suscitado.

O feito foi redistribuído à digna Primeira Vice-Presidente junto ao Tribunal Pleno à fl. 116.

Às fls. 119 a 121, constam as informações prestadas pelo digno suscitado, Desembargador Aliomar 
Silva Brito, instruídas com os documentos de fls. 122 a 147.

A nobre Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, Drª. Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza, manifes-
tou-se pela fixação da competência junto ao Desembargador Eserval Rocha (fls. 150 a 155).

Na sessão do Colendo Tribunal Pleno, ocorrida em 13.11.2017, o conflito negativo de competência foi 
julgado improcedente, por decisão unânime, fixando-se a competência do digno Desembargador Eserval 
Rocha (certidão de julgamento à fl. 158; acórdão às fls. 159 a 164), para quem o feito foi distribuído à fl. 169.

À fl. 170, o Desembargador Eserval Rocha declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, determi-
nando a redistribuição dos autos.

À fl. 172, o feito foi distribuído por prevenção do órgão julgador, perante a Primeira Turma da Primei-
ra Câmara Criminal, para relatoria do nobre Desembargador Luiz Fernando Lima, que proferiu despacho 
solicitando novas informações à Autoridade impetrada (fl. 117).

Os Advogados impetrantes reiteraram o deferimento do pedido de liminar às fls. 179 a 181.

Às fls. 184 a 186, foram juntadas aos autos as informações da Autoridade apontada com coatora.

Às fls. 189/190, a Procuradora de Justiça, Drª Áurea Lúcia de Souza Sampaio Loepp, manifestou-se 
pela concessão da ordem.
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Pedido de dia para julgamento à fl. 192.

Pedido de preferência e sustentação oral à fl. 193.

Na sessão de 17.04.2018, após o voto do Relator, Desembargador Luiz Fernando Lima, pela concessão 
da ordem, esta Magistrada proferiu voto divergente, pela sua denegação, acompanhado pelo Desembarga-
dor Aliomar Silva Britto, sendo a ordem, então, denegada por decisão de maioria. Declarou-se suspeito o 
Presidente, Desembargador Eserval Rocha (voto vencido às fls. 195 a 200; certidão de julgamento à fl. 201)

Os autos foram redistribuídos a esta Magistrada, para lavratura do acórdão (fl. 203).

VOTO

Não obstante o respeitável entendimento firmado pelo digno Relator originário, Desembargador Luiz 
Fernando Lima, também adotado pela douta Procuradoria de Justiça, pela concessão da ordem, o voto desta 
Magistrada é no sentido da sua denegação, conforme as seguintes razões:

A impetração busca, em síntese, a extensão dos efeitos da concessão da ordem no Habeas Corpus nº 
0004706-21.2017.805.0000, em que foi reconhecido constrangimento ilegal por excesso de prazo em favor 
do então paciente Amadeu Pedreira Souza. Alega-se que a situação do paciente se “assemelha” àquela que 
ensejou a concessão da citada ordem, fato que, na percepção dos Advogados impetrantes, deveria conduzir, 
também, ao automático beneficiamento do paciente Sandoval Garcia de Carvalho Júnior.

A ilustre Procuradora de Justiça Drª. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp entendeu, igualmente, que 
o paciente deveria ser beneficiado, de forma automática, pela concessão da ordem nos termos já expostos, 
conforme se pode verificar do seguinte trecho:

“[…] Havendo paridade nos requisitos objetivos lançados no decreto de prisão de ambos, es-
tando pendente ainda de iniciar a instrução criminal, manifesta-se essa Procuradoria de Justi-
ça pela concessão da Ordem, estendendo ao paciente o benefício da soltura, para que aguarde 
o julgamento do processo em liberdade.” (grifo ausente no original) (fls. 189/190).

Essa orientação foi acatada pelo voto do digno Relator originário, Desembargador Luiz Fernando 
Lima, conforme se verifica do seguinte trecho:

“[…] Nessa vertente, infere-se que o Paciente seria subordinado ao corréu AMADEU PEDREI-
RA DE SOUZA (vulgo 'Menga'), que seria o chefe da organização criminosa, tendo sido ele, 
como visto, beneficiado por ordem de soltura em razão de excesso de prazal. Assim, porquanto 
a liberdade do suposto líder do grupo decorreu de fator objetivo (excesso de prazo), tem-se que 
o Paciente possui direito líquido e certo de receber o mesmo benefício, mormente por se en-
contrarem na mesma condição fático-processual daqueles já beneficiados: […].” (grifo ausente 
no original) (fls. 195 a 200).

Não é esse o entendimento desta Magistrada, com o devido respeito ao parecer Ministerial, lavrado 
pela nobre Procuradora de Justiça, Drª. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp, e ao voto do digno Relator ori-
ginário, Desembargador Luiz Fernando Lima.

A melhor orientação, segundo a modesta percepção desta Magistrada, é a que segue:

Em primeiro lugar, há que se ter em melhor conta o respeito ao esforço empreendido pelos operosos 
Juízes de Primeiro Grau, na administração, inclusive com risco pessoal, de procedimento criminal com-
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plexo, dada a multiplicidade de denunciados (dezesseis, no total) e de crimes apurados (cada denunciado 
responde pela prática de, pelo menos, duas infrações penais, mediante ações particularizadas).

Em segundo lugar, deve-se atentar para o fato de que a situação fático-processual do paciente não é 
idêntica àquela reconhecida no Habeas Corpus nº 0004706-21.2017.805.0000, razão pela qual a extensão 
do benefício, ali concedido, não pode ter lugar no presente feito, muito menos de maneira automática, sem 
a imperiosa ponderação das inúmeras circunstâncias de fato que cercam a tramitação da ação penal de 
origem.

Vejamos, inicialmente, os fatos que demonstram a acentuada complexidade da citada ação penal 
originária.

O paciente Sandoval Garcia de Carvalho Júnior, conhecido como “Juninho”, responde à Ação Penal nº 
0510687-59.2016.8.05.0080, em trâmite junto à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organiza-
ção Criminosa, com mais 15 (quinze) outros envolvidos, verificando-se, da extensa peça acusatória inicial, 
que se prolonga por 30 (trinta) folhas, a imputação de delitos variados a cada um dos denunciados, mediante 
individualizadas condutas; ao paciente, especificamente, imputa-se a prática dos crimes tipificados nos ar-
tigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.340/2006 (Lei de Drogas).

A cópia da denúncia permite verificar que os fatos criminosos foram investigados pela Polícia Fe-
deral, nos autos do “Inquérito Policial nº 1192/2015-SR/DPF/BA”, instaurado em 28.10.2015, para apurar a 
existência de associação criminosa liderada por Amadeu Pedreira Sousa, apelidado de “Menga”, e Edson 
Barreto Soares, conhecido como “Negão”, constando que este último “seria integrante da facção criminosa 
PCC – Primeiro Comando da Capital, abastecendo com entorpecentes, a partir de Feira de Santana, di-
versos Municípios do Estado da Bahia e de outras regiões do Nordeste.”

A peça acusatória inicial afirma que a droga era negociada, com “fornecedores”, por outro traficante 
de drogas, integrante do bando criminoso, chamado Florisvaldo Dantas Macedo Andrade, conhecido como 
“Macarrão”, “Bunda Gorda”, “Espaguete” ou “Lagarto”, a quem competia, da Cidade de São Paulo, Bairro 
de Heliópolis, “organizar a compra, transporte, armazenamento e venda dos entorpecentes”, e sua “distri-
buição” para o interior do Estado de São Paulo e Nordeste.

No Município de Feira de Santana, os responsáveis pelo “recebimento e distribuição das drogas” 
eram os também denunciados, já referidos, Amadeu Pedreira Sousa, apelidado de “Menga”, e Edson Barre-
to Soares, conhecido como “Negão”.

A denúncia apresenta, ainda, elementos que subsidiam uma breve noção sobre a amplitude da atuação 
dos integrantes do grupo criminoso integrado pelo paciente Sandoval Garcia de Carvalho Júnior, destacan-
do-se valioso trecho do seu teor:

“[…] As interceptações judicialmente autorizadas e o trabalho de campo da Polícia Federal 
lograram, ao longo do período em que perdurou a investigação, a realização de nada menos 
do que 07 (sete) prisões em flagrantes de integrantes do grupo criminoso, enumeradas às fls. 
03/06 do Processo nº 0313806-12.2016.805.0080, as quais resultaram na apreensão de 143,29 
kg de cocaína e 132,87 kg de maconha, na prisão de 15 (quinze) indivíduos, e na apreensão de 
01 (uma) arma de fogo, 05 (cinco) veículos e R$ 35.200,25 (trinta e cinco mil e duzentos reais e 
vinte e cinco centavos) em dinheiro. […].” (grifo ausente no original).

É nesse intrincado contexto de fato em que se insere o presente habeas corpus.

Verifica-se, ademais, que a decretação da prisão preventiva do paciente foi regularmente decretada.
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A segregação cautelar combatida foi decretada em decisão subscrita pelo digno Juiz de Direito, Dr. 
Marco Aurélio Bastos de Macedo, datada de 11.06.2016, mediante fundamentação extensa, minuciosa e 
apropriada (exposta no curso de vinte e três folhas), para garantia da ordem pública, importando mencio-
nar que a citada decisão, complexa como a causa correspondente, ainda deferiu outras medidas cautelares, 
como buscas e apreensões domiciliares e veiculares, e quebras de sigilo telemático.

Destacam-se os trechos que seguem do correspondente decreto preventivo, proferido no “Processo nº 
0313806-12.2016.8.05.0080”, então em curso na 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana, com 
múltiplas referências aos elementos de prova colhidos na fase investigativa:

“[…] Narra a autoridade policial requerente, em resumo, que foi empreendida investigação 
pela Polícia Federal, através de escutas e gravações no bojo do processo cautelar nº 0321570-
83.8.05.0080, para delimitar a atuação de agrupamento de pessoas voltadas à prática do 
tráfico de drogas nesta região e chegou-se, através das informações coletadas, devidamente 
expostas no Auto Circunstanciado nº 001/2016 (anexo), à demonstração do que seriam pro-
vas categóricas que materializam os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico 
pelos 18 (dezoito) indivíduos apontados na representação. Informa que durante as investiga-
ções ocorreram um total de 07 (sete) flagrantes, nos municípios de São Gonçalo dos Campos, 
Feira de Santana e Euclides da Cunha, todos na Bahia, conforme tabela que apresenta, os 
quais guardariam relação com a atividade delituosa promovida. Sustenta que o grupo dedi-
cado ao tráfico de drogas em questão associou-se a partir da aglutinação promovida em duas 
frentes: uma baseada em Feira de Santana, capitaneada por EDSON BARRETO SOARES (vul-
go NEGO ou URSO) e AMADEU PEDREIRA DE SOUZA (vulgo MENGA), e outra baseada 
na Cidade de São Paulo/SP, bairro de Heliópolis, capitaneada por FLORISVALDO DANTAS 
MACEDO ANDRADE (vulgo MACARRÃO, BUNDA GORDA, ESPAGUETE ou LAGARTO). 
[…] Instado a se pronunciar sobre os pedidos formulados, o Ministério Público se manifestou, 
em seu parecer de fls. 208/272, FAVORÁVEL à DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de 
todos os 18 (dezoito) investigados supracitados, à realização da BUSCA E APREENSÃO nos 
imóveis apontados e também de todos os veículos indicados ou eventualmente encontrados em 
poder/posse dos agentes, requerendo o BLOQUEIO JUDICIAL junto ao DETRAN/BA dos que 
forem efetivamente apreendidos. O opinativo também foi favorável à AUTORIZAÇÃO À ANÁ-
LISE DE DADOS (quebra de sigilo telemático) das mídias apontadas. […] Para decidir acerca 
da pertinência da medida de prisão preventiva, faz-se necessário o exame do que efetivamente 
apurado pela Polícia Federal, através de escutas e atuação em campo, em relação a cada um 
dos agentes retro mencionados. Compulsando os autos nas fls. 89/207 e posteriormente na 
fls. 02/88, via detida análise dos elementos apresentados, especialmente das transcrições das 
gravações interceptadas e apresentadas na cópia do Auto Circunstanciado nº 001/2016 (ane-
xo), verifico que a prisão preventiva mostra-se necessária, aqui, a fim de assegurar a ordem 
pública, diante do número significativo de participantes da associação criminosa e das ativi-
dades criminosas que desempenham, com destaque para o tráfico de drogas, mas sem excluir, 
a priori, a eventual e não incomum prática de outros delitos nesta cidade de Feira de Santana 
e região. […].” (fls. 52 a 74).

É importante pôr em evidência, também, os trechos que seguem, colhidos das informações prestadas 
pela digna Autoridade apontada como coatora, Juíza de Direito, Drª. Eduarda de Lima Vidal, atuante junto 
à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa:

“[…] O processo cautelar de nº 0313806-12.2016.8.05.0080, o que teve a prisão preventiva do 
Paciente decretada na denominada 'Operação Catueiro', foi posteriormente redistribuído para 
este Juízo. Para decidir acerca da pertinência da medida restritiva de liberdade, o MM. Juízo 
à época examinou o quanto apurado pela Polícia Federal, através de escutas e atuações em 
campo, em relação ao Paciente, concluindo, especialmente das transcrições das gravações 
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interceptadas, que tal medida se fazia necessária, para assegurar a ordem pública, diante do 
número significativo, de participantes da associação criminosa e das atividades criminosas 
que desempenham, com destaque para o tráfico de drogas. Segundo aduzido pelo 'Parquet' 
na denúncia, o Paciente possui participação ativa na súcia criminosa sendo o responsável 
pela venda dos entorpecentes adquiridos pelo grupo. O fundamento apresentado pelo autor 
da ação penal encontra-se em diálogos obtidos nos processos 0313806-12.2016.805.0080 e 
0321570-83.2015.805.0080, em que o requerente estabelece diálogos com diversos integrantes 
do grupo, dentre os quais trata sobre preços de entorpecentes em diversos locais do País e cita 
vários outros integrantes da associação criminosa e, ainda, evidencia que estava naquela data 
mantendo drogas tipo cocaína em depósito. Tomando-se por base os argumentos postos na 
denúncia, o motivo ponderoso à decretação da custódia cautelar do paciente – garantia da or-
dem pública em razão da prática do Paciente em participar de organização criminosa voltada 
ao tráfico de drogas em larga escala e com atuação no comércio, continuam presentes. […].” 
(frigo ausente no original) (fls. 184 a 186).

Veja-se que a complexidade da causa advém, ainda, além dos fatos já indicados, da própria marcha 
processual, conforme relatado pela operosa autoridade apontada como coatora, Juíza de Direito Drª. Edu-
arda de Lima Vidal:

“[…] Por fim, insta salientar que trata-se de processo complexo, com extenso número de acu-
sados (16 acusados), com expedição de Cartas Precatórias para citação, e portanto, os prazos 
processuais devem ser aferidos à luz do Princípio da Razoabilidade, estando os magistrados 
atuantes neste Juízo atentos e diligentes a todo o tempo do processo. […].” (grifo ausente no 
original) (fls. 184 a 186).

É de conhecimento geral que o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, ain-
da que mediante extensão de benefício concedido a corréu no mesmo feito de origem, é cercado de diversos 
cuidados, tendo-se em vista, primordialmente, que a medida concessiva somente se justifica se houver iden-
tidade (e não “semelhança”, como se alega na impetração) entre as situações de fato envolvidas.

Veja-se, nesse sentido, trecho do voto do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, proferido 
nos autos do Habeas Corpus nº 423.872/CE, julgado pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça em 20.02.2018:

“[…] De outro vértice, sustenta a defesa que o corréu Paulo Gadelha de Sousa, preso em fla-
grante juntamente com o paciente, foi beneficiado com a liberdade provisória, razão pela qual 
entende que o ora paciente faz jus à extensão de tal benefício. Não é demais lembrar que o de-
ferimento do pedido de extensão exige que o requerente esteja na mesma condição fático-pro-
cessual daquela pessoa já beneficiada, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não 
basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo 
entre o réu beneficiado e o requerente. […].” (grifo ausente no original).

Verifica-se que a ordem foi concedida no Habeas Corpus nº 0004706-21.2017.8.05.0000, na sessão 
ocorrida em 02.05.2017, porquanto, naquele caso, o paciente ainda não havia sido citado (acórdão con-
sultado pelo sistema SAJ), ao passo que a citação do paciente, no presente feito, foi realizada na data de 
15.03.2017, conforme noticiado pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 184 a 186).

É importante destacar, por fim, que o feito de origem encontra-se regularmente impulsionado, tendo-
-se realizado audiências instrutórias nas datas de 04.04.2018 e 17.04.2018, em que foram ouvidas de teste-
munhas e determinadas diligências para o andamento do feito (consulta aos autos digitais pelo sistema SAJ 
de Primeiro Grau).
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Sendo assim, não há o alegado constrangimento ilegal afirmado na impetração.

Do exposto, denega-se a ordem, por decisão de maioria.

*****

TJBA – Habeas Corpus nº 0001360-62.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Rela-
tor: Des. Abelardo Silva da Matta Neto, julgado em 11/05/2017

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ARGU-
MENTANDO, EM APERTADA SÍNTESE, QUE A PACIENTE NÃO POS-
SUI OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312, POIS NÃO CAUSA 
PERIGO DE FUGA, JÁ QUE A MESMA É RÉ PRIMÁRIA, FUNCIO-
NÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, RESIDE NO DISTRITO DA CULPA E 
POSSUI 03 FILHOS, COM IDADES DE 02, 10 E 19 ANOS, QUE PRE-
CISA URGENTEMENTE DE SEUS CUIDADOS, ALÉM DE APRESEN-
TAR DOENÇA PSIQUIÁTRICA E CIRCULATÓRIA, NECESSITANDO 
DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ALEGAÇÃO DE DES-
PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO DE REVO-
GAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMI-
CILIAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I – Compulsando os autos, denota-se que o Douto Advogado em epígrafe, in-
gressou neste Juízo, com pedido de revogação da prisão preventiva e alternati-
vamente a conversão por prisão domiciliar, argumentando, em apertada síntese, 
que a paciente Ivonete não possui os requisitos elencados no art. 312, pois não 
causa perigo de fuga, já que a mesma é ré primária, funcionária pública munici-
pal, reside no distrito da culpa e possui 03 filhos, com idades de 02, 10 e 19 anos, 
que precisa urgentemente de seus cuidados, além de apresentar doença psiquiá-
trica e circulatória, necessitando de tratamento médico especializado.

Por tais motivos, pleiteia que seja concedida a ordem, com a consequente expe-
dição de salvo-conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de loco-
moção da paciente, e, caso não seja revogada, requer a conversão para prisão 
domiciliar, por ser mãe de três filhos e também por estar em tratamento médico.

Passa-se a análise do caso em apreço no tocante a legalidade da custódia cautelar 
imposta à Paciente pelo Juízo Impetrado, bem como, subsidiariamente, da pos-
sibilidade de conversão da referida segregação por prisão domiciliar, em razão 
do alegado atendimento do requisito inserto no art. 318, inc. V, do Código de 
Processo Penal.

Inicialmente, analisar-se-á as razões invocadas pelo Magistrado de primeiro 
grau, para a decretação da custódia instrumental da indiciada Ivonete Gomes da 
Silva. Confira-se (fls. 71/74).

A tipificação penal correspondente à acusação para o crime atribuídos à acusa-
da, prevê apenamento superior ao piso de 04 (quatro) anos, enquadrando-se, na 
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hipótese prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, precedentemente 
transcrito.

Assim, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo considerou a inequívoca 
presença do fumus commissi delicti, invocando a necessidade de preservação de 
aplicação da lei penal, eis que a Paciente empreendeu fuga e ainda permanece 
foragida, além da gravidade concreta do delito em apuração (suposto prejuízo de 
cerca de R$ 2,8 milhões).

Os termos de depoimento e de declarações acostados respaldam as conclusões 
do Magistrado quanto à comprovação indiciária da autoria delitiva, deixando 
patentes as circunstâncias das ocorrências.

Assim, não como concluir pela ausência de fundamentos idôneos para a restrição 
da liberdade da indiciada Ivonete Gomes da Silva, especialmente diante do grave 
risco imposto à ordem pública, consubstanciado na gravidade em concreto do 
delito supostamente perpetrado. Aliado a tais fatores, há evidentes indícios de 
que tanto a Paciente quanto o seu companheiro, também indiciado, encontram-se 
conscientemente evadidos do distrito da culpa, desde a prática delitiva.

A nova legislação deixa bastante claro que qualquer medida cautelar pessoal 
somente pode ser decretada se demonstrada, concretamente, a sua real e efetiva 
necessidade, para tutela de algum bem jurídico do processo ou da sociedade.

Assim, é de se concluir que a motivação apresentada no decreto preventivo é 
idônea e lastreada nos elementos probatórios colhidos no curso do Inquérito Poli-
cial, restando demonstrada a efetiva gravidade concreta do delito perpetrado, em 
razão, especialmente, do modus operandi empregado, bem como o risco à aplica-
ção da lei penal, consubstanciado na evasão dos inculpados do distrito da culpa.

Por outro lado, também não se pode olvidar que, a depender da situação con-
creta, a prisão é medida demasiadamente exagerada, entretanto, deixar de se 
acautelar de alguma forma o agente do fato pode tornar ineficaz a aplicação da 
lei penal e mesmo a conveniência da instrução criminal.

Após análise detida dos autos, cinge-se que assiste razão em parte ao nobre cau-
sídico, no tocante a concessão da prisão domiciliar.

O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, prevê a possibilidade de o réu, em vez de 
ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência, conforme 
dispõe o art. 317 do CPP. As hipóteses em que a prisão domiciliar é permitida 
estão elencadas no art. 318 do CPP.

III– A Lei n. 13.257, de 08 de março de 2016, com vigência a partir de 09 de 
março de 2016, inseriu dois novos incisos no art. 318 do Código de Processo 
Penal, que trata da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, con-
cedendo ao julgador a possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão 
domiciliar nos casos em que o suposto agente da conduta delituosa autorizadora 
da medida extrema seja responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos 
incompletos.
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A despeito de o inciso V do referido dispositivo não trazer a condicionante “úni-
ca responsável”, como o faz o inciso seguinte, é imperativa a promoção de uma 
análise conglobante da inovação legislativa, de modo a estabelecer, o mais pos-
sível, uma interpretação sistêmica que não importe numa distorção na disciplina 
das prisões cautelares.

Em outras palavras, o mero enquadramento do agente numa das hipóteses elen-
cadas no art. 318, CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da 
benesse da prisão domiciliar. É preciso, constatado o atendimento ao que dispõe 
a literalidade do dispositivo, buscar elementos no caso concreto que reforçam o 
entendimento de que a substituição da prisão preventiva se mostra adequada, 
necessária e suficiente.

Nota-se, portanto, que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, 
de que trata o art. 318, CPP, exige, a um só tempo, o objetivo enquadramento do 
agente numa das suas hipóteses legais e um juízo positivo a respeito da adequa-
ção, necessidade e suficiência da medida, a partir da percepção conglobada da 
conduta imputada ao agente (circunstâncias do crime e suficiência da medida 
substitutiva). Nada impede, nesses termos, que o agente, malgrado preencha os 
contornos legais sob a ótica objetiva, permaneça segregado dadas as peculiari-
dades do caso concreto.

De igual modo, no caso do inciso V, não basta que a mulher presa tenha um 
filho menor de 12 anos de idade para que receba, obrigatoriamente, a prisão do-
miciliar. Será necessário examinar as demais circunstâncias do caso concreto e, 
principalmente, se a prisão domiciliar será suficiente ou se ela, ao receber esta 
medida cautelar, ainda colocará em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 
312 do CPP.

Facultar àquele que teve contra si decretada a prisão preventiva o cumprimento 
de prisão em regime domiciliar, nos termos previstos nos novéis incisos V do art. 
318, CPP, foi a forma encontrada pelo legislador de não deixar pessoa com até 
12 (doze) anos incompletos em situação de vulnerabilidade, que surge premente 
com a segregação do único responsável pelos seus cuidados.

É necessário frisar que não existe um direito absoluto à prisão domiciliar, tem o 
juiz a faculdade de admitir ou não, dentro das hipóteses previstas em lei e de sua 
eficácia em relação ao caso concreto.

Mas como toda medida a ser tomada, deve-se seguir requisitos (artigo 282, I e II, 
Código de Processo Penal) para sua aplicação: necessidade e adequação. Portan-
to, deve haver necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a 
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de 
infrações penais. E a medida deve ser adequada à gravidade do crime, circuns-
tâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Assim, lastreado nas provas colacionadas ao presente pleito, constata-se, 
que a paciente Ivonete Gomes da Silva é primária, possuidora de bons ante-
cedentes, não existindo registro que macule sua conduta, possui residência 
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fixa, e atividade laborativa como funcionária pública da prefeitura munici-
pal de Pindobaçu, além de possuir três filhos, Emanuel Gomes Resquetti, 
João Lucas da Silva Rodrigues e Artur Gomes da Silva Rodrigues, respec-
tivamente com 02, 10 e 19 anos de idade, conforme certidões de nascimento 
acostadas às fls. 17, 18 e 19, sendo pouco provável que colocará em risco a 
garantia da ordem pública, diante da inexistência de antecedentes crimi-
nais, bem como se furtará a aplicação da lei penal, já que não tem motivos 
para se evadir do distrito da culpa.

Registre-se, por fim, que a sua situação de foragida não é, por si só, impeditiva 
da referida conversão, diante da peculiaridade do caso posto sob apreciação.

Verifica-se, in casu, portanto, a necessidade de preservação do núcleo familiar 
– ainda que em sua fração mínima – erigido, nos termos do art. 226 da Magna 
Carta, a base da sociedade, merecendo especial segurança do Estado, tanto mais 
porque há de se conceder primazia à segurança dos direitos dos infantes que se 
encontram sob a tutela da Paciente, conforme estabelecido no art. 227 da Consti-
tuição Federal, porquanto devem elas estar a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ante o exposto, e levando em consideração os motivos acima expendidos, vo-
ta-se pela CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, 
pois, diante das particularidades que se apresenta, resta suficiente e adequada a 
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar prevista no art. 318, V 
do CPP, sendo certo que a substituição estará condicionada ao seu compare-
cimento perante à autoridade judicial, sob pena de revogação do benefício, 
nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, tanto mais porque 
a custódia está, como já afirmado, submetida à cláusula rebus sic stantibus.

II– MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DE-
NEGAÇÃO DA ORDEM.

III– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, PARA CONVERTER A 
PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, sendo certo que a 
substituição estará condicionada ao seu comparecimento perante à autori-
dade judicial, sob pena de revogação do benefício, nos termos do art. 282, 
§4º, do Código de Processo Penal, tanto mais porque a custódia está, como 
já afirmado, submetida à cláusula rebus sic stantibus.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 0001360-62.2017.8.05.0000 impetra-
da por JAELSON DA SILVA BONFIM em favor de IVONETE GOMES DA SILVA, ACORDAM os 
senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça da Bahia, POR MAIORIA, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, PARA CON-
VERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, sendo certo que a substituição 
estará condicionada ao seu comparecimento perante à autoridade judicial, sob pena de revogação 
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do benefício, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, tanto mais porque a custódia 
está, como já afirmado, submetida à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do voto do Desembargador 
Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado 
Jaelson da Silva Bonfim em favor de Ivonete Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o MM. 
Juiz de Direito da Comarca de Pindobaçu.

Exsurge da narrativa, em síntese, que a Paciente está respondendo a Inquérito Policial pela possível 
incursão nos tipos penais dos artigos 168 e 171 do Código Penal, e do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, sob a 
acusação de ter indevidamente se apoderado de gado pertencente à fazenda na qual o marido trabalhava, 
alienando-o para a obtenção de lucro próprio.

Aduz que se encontrava em viagem de férias, razão pela qual não foi encontrada para comparecimen-
to perante a Autoridade Policial, o que, todavia, foi por esta tomado como atitude furtiva.

Esclarece ter tomado conhecimento de que, em razão de não ter sido encontrada, foi expedido man-
dado de busca em seu desfavor, com risco de decretação de prisão temporária, a qual qualifica como desne-
cessária, pois que ausentes as hipóteses legalmente autorizadoras, especialmente em face de ser primária, 
de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, não se esquivando do esclarecimento dos fatos.

Esclarece o ilustre causídico que a paciente não tem nenhuma relação com os fatos ocorridos, tendo 
sido envolvida em virtude do marido desta ter trabalhado para a vítima.

Entrementes, conforme sustenta o Impetrante, o édito prisional merece reproche, haja vista a insubsis-
tência da fundamentação lançada, lastreada em meras conjecturas, inexistindo as hipóteses autorizadoras 
da prisão, o que não se pode conceber no ordenamento pátrio.

Diante de tais fatos, inexiste fundamentação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva, 
ainda mais por possuir bons antecedentes, ser primária, funcionária pública municipal, residir no distrito da 
culpa e possuir 03 filhos, com idades de 02, 10 e 19 anos.

Outrossim, argumenta que a medida adotada pela autoridade coatora apresenta-se desnecessariamen-
te rígida, notadamente em razão da Paciente ostentar predicativos subjetivos favoráveis, sendo cabível, in 
casu, até mesmo a decretação da prisão domiciliar.

Colacionou aos autos os documentos de fls. 15/79.

Em análise perfunctória, a Desa. Ivone Bessa Ramos entendendo não haver elementos justificadores 
para a concessão do pleito de liminar, a indeferiu (fls. 82/85).

Em despacho de fls. 87/88, determinou a redistribuição dos autos, em virtude da anterior distribuição 
do HC nº 0000606-23.2017.8.05.0000, cuja relatoria coube a este signatário, atinente ao mesmo fato delitu-
oso constante na Ação Penal que deu origem ao presente writ.

Os autos vieram conclusos no dia 20/02/2017, oportunidade em que foram solicitadas informações a 
autoridade coatora.

O informe judicial, colacionado aos autos em 23 de fevereiro de 2017, à. fl. 92, veio lastreado com as 
seguintes considerações:
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“ Trata-se de um processo – crime onde tem como acusada Ivonete Gomes da Silva pela prática 
do delito capitulado no art.1º da Lei 9613/1998.

Informo que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 25.01.2017, por-
que a parte requerente não trouxe aos autos fatos novos relevantes capazes de mudar o enten-
dimento deste Juízo quanto à necessidade de sua custódia cautelar, pelo que ficaram reiterados 
os fundamentos expostos na decisão proferida no dia 07.01.2017, nos autos do Processo nº 
000025-02.2017.805.0196.

É curial considerar que a paciente está foragida, não tendo sido presa, muito menos se apre-
sentado à autoridade policial”.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, às fls. 94 usque 96, pela denegação da ordem.

Em seguida, o nobre causídico peticionou requerendo juntada de documentos (fls. 97/109) que com-
provam que a paciente apresenta doença psiquiátrica e circulatória, necessitando de tratamento médico 
especializado.

Este signatário, acolhendo os argumentos da impetração, votou pela concessão da ordem, reconhe-
cendo a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com base no art. 381, V do 
CPP, considerando o atendimento do quanto previsto no Estatuto da Primeira Infância, especialmente dian-
te das qualidades pessoais da Paciente.

Em sessão realizada no dia 18.04.2017, a Eminente Desembargadora Rita de Cassia Machado Maga-
lhães Filgueiras Nunes apresentou voto divergente, considerando que a prisão decretada pelo Juízo mono-
crático encontrava-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e gravida-
de concreta da ação criminosa, e necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a 
inculpada está evadida do distrito da culpa, inexistindo prova pré-constituída em sentido contrário.

O Eminente Desembargador Nilson Castelo Branco pediu vista dos autos e apresentou o voto na ses-
são realizada no dia 09.05.2017, em consonância com o entendimento deste signatário, no sentido de ‘conce-
der parcialmente a ordem impetrada, para converter a prisão instrumental por domiciliar, reconhecendo que 
a Paciente sofre constrangimento ilegal em liberdade ambulatorial, diante da desproporcionalidade atual da 
medida constritiva, sem prejuízo da sua reavaliação pelo Juízo monocrático a qualquer tempo, especialmen-
te caso a Paciente não se apresente em tempo oportuno às autoridades policial e judicial’.

No dia supracitado, o Des. Pedro Guerra anuiu ao posicionamento do voto vista apresentado pelo 
Des. Nilson Castelo Branco e ao entendimento deste signatário, apenas solicitando que a acusada cumprisse 
prisão domiciliar e se apresentasse imediatamente a autoridade judiciária.

Este writ foi julgado, por maioria, permitindo a conversão da custódia instrumental em prisão domi-
ciliar.

É, no essencial, o relatório. Passa-se a lavratura do acórdão.

VOTO

Compulsando os autos, denota-se que o Douto Advogado em epígrafe, ingressou neste Juízo, com 
pedido de revogação da prisão preventiva e alternativamente a conversão por prisão domiciliar, argumen-
tando, em apertada síntese, que a paciente Ivonete não possui os requisitos elencados no art. 312, pois não 
causa perigo de fuga, já que a mesma é ré primária, funcionária pública municipal, reside no distrito da 
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culpa e possui 03 filhos, com idades de 02, 10 e 19 anos, que precisa urgentemente de seus cuidados, além 
de apresentar doença psiquiátrica e circulatória, necessitando de tratamento médico especializado.

Alega ainda que a mesma foi surpreendida com a informação de possuir um mandado de prisão e 
que estava sendo procurada pela polícia por fatos que desconhece. Que ela não é funcionária da fazenda, 
nunca vendeu gado, sendo certo que, se ocorreu algum crime, teria sido praticado por seu marido e não pela 
paciente.

Registra que, diferente do que consta na representação, a impetrante nunca fugiu do distrito da culpa, 
até porque não tem motivos para isso. Explica que, como é de conhecimento de todos, todo início de ano, 
seu marido tira férias e viaja para casa de sua genitora e que a paciente o acompanha juntamente com seus 
03 filhos.

Esclarece ainda, que, logo que teve conhecimento de que estava sendo procurada pela polícia, pediu 
para que seu advogado entrasse em contato com a autoridade policial para informar acerca da viagem, mas 
que poderia agendar uma data para que se apresentasse, com o intuito claro de pretender colaborar com a 
justiça.

Por tais motivos, pleiteia que seja concedida a ordem, com a consequente expedição de salvo-conduto, 
evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção da paciente, e, caso não seja revogada, requer 
a conversão para prisão domiciliar, por ser mãe de três filhos e também por estar em tratamento médico.

Passa a análise do caso em apreço no tocante a legalidade da custódia cautelar imposta à Paciente 
pelo Juízo Impetrado, bem como, subsidiariamente, da possibilidade de conversão da referida segregação 
por prisão domiciliar, em razão do alegado atendimento do requisito inserto no art. 318, inc. V, do Código 
de Processo Penal.

Inicialmente, analisar-se-á as razões invocadas pelo Magistrado de primeiro grau, para a decretação 
da custódia instrumental da indiciada Ivonete Gomes da Silva. Confira-se (fls. 71/74).

Transcreve-se a seguir trecho da representação apresentada pela autoridade policial, com pedido de 
decretação de prisão preventiva, busca e apreensão e constrição de bens e valores, em desfavor das pessoas 
indicadas no cabeçalho, pelas razões fáticas e jurídicas assim resumidas pelo Ministério Público, no parecer 
lançado em favor do deferimento dos pedidos nos seguintes termos, parcialmente transcritos:

“Trata-se de Representação por Busca e Apreensão, Bloqueio de valores, assim como por Pri-
são Preventiva, no qual a autoridade Policial aduz que Wagner Resquerti Pinto e Ivonete Go-
mes da Silva Rodrigues teriam Praticado os crimes dispostos nos aos arts. 168, §1º, III, e 171 
do CCP, bem como no art. 1º da lei 9.613/98.

De acordo com os autos, Wagner Resquetti Pinto é gerente de duas fazendas pertencentes ao 
Sr. Juvenil Britto Oliveira Júnior e há aproximadamente seis meses passou a alienar centenas 
de cabeças de gado das fazendas, sem autorização do proprietário, apropriando-se dos valores 
decorrentes das vendas dos animais.

Outrossim, após realizar contagem dos animais remanescentes, o Sr. Juvenil Britto teve ciên-
cia que cerca de 1500 semoventes foram vendidos, cujo prejuízo aproxima-se de R$2.800.00,00 
(dois milhões e oitocentos mil reais).

Conforme apurado, Wagner Resquetti passou a dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos 
com a conduta criminosa comprando imóveis e automóveis e registrando-os em nome de sua 
esposa Ivonete Gomes da Silva Rodrigues, que tinha plena ciência da origem ilícita dos valo-
res, o que aponta para sua participação inequívoca no delito de lavagem de capitais.
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Ademais, diante da notícia de que o seu patrão, Sr. Juvenil iria até o município de Pindobaçu, 
Wagner e sua esposa Ivonete evadiram-se da cidade em companhia de seus filhos, não havendo 
notícias concretas do paradeiro dos investigados”.

Ora, o instituto da prisão preventiva da acusada encontra previsão processual pela via excludente, 
tendo cabimento em hipóteses específicas, vinculadas à impossibilidade de adoção de outras medidas cau-
telares, nos exatos termos do que dispõem os arts. 282, § 6º, e 311 a 313 do Código de Processo Penal:

“Art. 282 ..................

(...)

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 
medida cautelar (art. 319).

[...]

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Mi-
nistério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei pe-
nal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumpri-
mento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, 
§ 4º).

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 
anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, res-
salvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas 
de urgência;

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-
-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se 
outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

A tipificação penal correspondente à acusação para os crimes atribuídos à acusada, prevê apenamento 
superior ao piso de 04 (quatro) anos, enquadrando-se, na hipótese prevista no art. 313, I, do Código de Pro-
cesso Penal, precedentemente transcrito.

Portanto, não há que se cogitar manifesta ilegalidade do aprisionamento cautelar, eis que respaldado 
nas hipóteses normativas de utilização da medida.

Tal regra diz respeito ao fumus boni iuris e o periculum in mora, que resultam, respectivamente, na 
plausibilidade da tese alegada e no perigo da demora no provimento jurisdicional tanto para o próprio acu-
sado, quanto para o processo em si. Em matéria penal, tais requisitos devem ser reconhecidos como o fumus 
comissi delict e o periculum libertatis.
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Falar em fumus commissi delicti se traduz numa possível ocorrência de fato delituoso punível, o que 
demanda que a persecução deva ser instaurada para que a “fumaça” da ocorrência do delito se torne uma 
certeza e, ao final, possibilite a formação da culpa com o trânsito em julgado da eventual condenação apli-
cada.

O requisito acima exposto, que tem natureza puramente cautelar, não deve ter a mesma força do que 
exigido para a condenação, mas também não deve ter a mesma força dos indícios colhidos até então, sendo 
necessário que sejam carreados elementos que se coloquem como suficientes para a restrição cautelar que 
se entenda necessária para o momento da persecução penal.

Aliado a este requisito, deve também estar presente o denominado periculum libertatis, que não diz 
respeito ao tempo, mas sim na ponderação entre a permanência do suposto agente no convívio com a socie-
dade e a proteção que deve ser entregue a esta pelo Estado.

Assim, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo considerou a inequívoca presença do fumus 
commissi delicti, invocando a necessidade de preservação de aplicação da lei penal, eis que a Paciente em-
preendeu fuga e permanece foragida, além da gravidade concreta do delito em apuração (suposto prejuízo 
de cerca de R$ 2,8 milhões).

Os termos de depoimento e de declarações acostados respaldam as conclusões do Magistrado quanto 
à comprovação indiciária da autoria delitiva, deixando patentes as circunstâncias das ocorrências.

Assim, conclui-se pela presença de fundamentos idôneos para a restrição da liberdade da indiciada 
Ivonete Gomes da Silva, especialmente diante do grave risco imposto à ordem pública, consubstanciado na 
gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado. Aliado a tais fatores, há evidentes indícios de 
que tanto a Paciente quanto o seu companheiro, também indiciado, encontram-se conscientemente evadidos 
do distrito da culpa, desde a prática delitiva.

A nova legislação deixa bastante claro que qualquer medida cautelar pessoal somente pode ser decre-
tada se demonstrada, concretamente, a sua real e efetiva necessidade, para tutela de algum bem jurídico do 
processo ou da sociedade.

Desta forma, a restrição da liberdade é impositiva, também, em razão da necessidade de minimizar 
o prejuízo sofrido pela vítima, uma vez que existe a real probabilidade de, soltos, possam promover a alie-
nação de bens adquiridos com o produto do crime, bem como dos valores por ventura ainda intocados, sem 
perspectiva devolução àquela.

Assim, é de se concluir que a motivação apresentada no decreto preventivo é idônea e lastreada nos 
elementos probatórios colhidos no curso do Inquérito Policial, restando demonstrada a efetiva gravidade 
concreta do delito perpetrado, em razão, especialmente, do modus operandi empregado, bem como o risco 
à aplicação da lei penal, consubstanciado na evasão dos inculpados do distrito da culpa.

Deste modo, considerando-se a existência de requisito autorizador da manutenção da restrição à li-
berdade da Paciente, uma vez que, acaso seja deferida a ordem liberatória, há grave risco de que a ordem 
pública e a aplicação da lei penal sejam afetadas, não há como ser reconhecido o direito daquela em respon-
der ao processo em plena liberdade.

A prisão de natureza processual tem caráter excepcional e não deve ser utilizada de modo a se reves-
tir de verdadeiro pleito antecipatório da pena que eventualmente será aplicada e meio “apto” a entregar à 
sociedade a satisfação punitiva que anseia quando da ocorrência de um delito.
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Por outro lado, também não se pode olvidar que, a depender da situação concreta, a prisão é medida 
demasiadamente exagerada, entretanto, deixar de se acautelar de alguma forma o agente do fato pode tornar 
ineficaz a aplicação da lei penal e mesmo a conveniência da instrução criminal.

Após análise detida dos autos, cinge-se que assiste razão em parte ao nobre causídico, no tocante a 
concessão da prisão domiciliar.

O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, prevê a possibilidade de o réu, em vez de ficar em prisão pre-
ventiva, permanecer recolhido em sua residência, conforme dispõe o art. 317 do CPP:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residên-
cia, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

As hipóteses em que a prisão domiciliar é permitida estão elencadas no art. 318 do CPP. 

A Lei n. 13.257, de 08 de março de 2016, com vigência a partir de 09 de março de 2016, inseriu dois 
novos incisos no art. 318 do Código de Processo Penal, que trata da substituição da prisão preventiva por 
prisão domiciliar, concedendo ao julgador a possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domi-
ciliar nos casos em que o suposto agente da conduta delituosa autorizadora da medida extrema seja respon-
sável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos.

A despeito de o inciso V do referido dispositivo não trazer a condicionante “única responsável”, 
como o faz o inciso seguinte, é imperativa a promoção de uma análise conglobante da inovação legislativa, 
de modo a estabelecer, o mais possível, uma interpretação sistêmica que não importe numa distorção na 
disciplina das prisões cautelares.

Numa análise inicial do art. 318, CPP, constatamos que, malgrado exista entendimento no sentido de 
que o verbete “pode”, trazido no caput do dispositivo, mereça ser interpretado como imposição de um ver-
dadeiro dever do magistrado de substituir a prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, caso objetiva-
mente atendida uma das hipóteses constantes dos seus doravante seis incisos, prevalece a posição que exige 
não só a aferição da hipótese legal, mas também um juízo valorativo a respeito da adequação, necessidade 
e suficiência da substituição.

Em outras palavras, o mero enquadramento do agente numa das hipóteses elencadas no art. 318, CPP, 
não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse da prisão domiciliar. É preciso, constatado o 
atendimento ao que dispõe a literalidade do dispositivo, buscar elementos no caso concreto que reforçam o 
entendimento de que a substituição da prisão preventiva se mostra adequada, necessária e suficiente.

Nota-se, portanto, que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, de que trata o art. 318, 
CPP, exige, a um só tempo, o objetivo enquadramento do agente numa das suas hipóteses legais e um juízo 
positivo a respeito da adequação, necessidade e suficiência da medida, a partir da percepção conglobada da 
conduta imputada ao agente (circunstâncias do crime e suficiência da medida substitutiva). Nada impede, 
nesses termos, que o agente, malgrado preencha os contornos legais sob a ótica objetiva, permaneça segre-
gado dadas as peculiaridades do caso concreto.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, já à luz das inovações promovidas pela 
Lei n. 13.257, de 08 de março de 2016, teve a oportunidade de ressaltar que as situações elencadas nos inci-
sos do art. 318, CPP, devem ser sopesadas com a necessidade da prisão do agente que, em tese, enquadrar-se 
numa das hipóteses legais.
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O inciso V do art. 318, CPP, introduzidos por ocasião do advento da Lei n. 13.257, de 08 de março de 
2016, têm a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Re-
dação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

(...)

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, 
de 2016)

A novidade legislativa, cotejada finalística e sistemicamente, como se vê, defere ao juiz a possibili-
dade de substituir a prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, sendo o agente o único responsável 
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos. Renato Brasileiro entende que não. Para o refe-
rido autor,

"(...) a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não 
assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela do-
miciliar.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo 
que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada 
à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) 
anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. 
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mí-
nimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, 
no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis 
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado." (Manual de Direito Processual 
Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998).

Esta é a posição também de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo 
Penal e sua jurisprudência. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645-646) e de Norberto Avena (Processo Pe-
nal. 7ª ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto 
para saber se a prisão domiciliar será suficiente.

De igual modo, no caso do inciso V, não basta que a mulher presa tenha um filho menor de 12 anos de 
idade para que receba, obrigatoriamente, a prisão domiciliar. Será necessário examinar as demais circuns-
tâncias do caso concreto e, principalmente, se a prisão domiciliar será suficiente ou se ela, ao receber esta 
medida cautelar, ainda colocará em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP.

A lei que introduziu tal novidade legislativa é a que contempla o denominado Estatuto da Primeira 
Infância, instrumento normativo concebido para atender ao superior interesse da criança e do adolescente, 
conforme estipula o art. 227 da Constituição Federal.

Facultar àquele que teve contra si decretada a prisão preventiva o cumprimento de prisão em regime 
domiciliar, nos termos previstos nos novéis incisos V do art. 318, CPP, foi a forma encontrada pelo legis-
lador de não deixar pessoa com até 12 (doze) anos incompletos em situação de vulnerabilidade, que surge 
premente com a segregação do único responsável pelos seus cuidados.

Por fim, colaciona-se recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

100

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE E ADEQUA-
ÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Lei n. 13.257/2016, conhecida por Estatuto da Primeira Infância, prevê a formulação e a 
implementação de políticas públicas para as crianças que estejam nos seis anos completos de 
vida.

2. A referida lei estabelece amplo conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na 
primeira infância (0 a 6 anos de idade), mediante "princípios e diretrizes para a formulação e 
implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à 
relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser 
humano" (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. A alteração e os acréscimos feitos ao art. 318 do Código de Processo Penal encontram suporte 
no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvi-
mento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado 
e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

4. A presença de um dos pressupostos do art. 318 do Código de Processo Penal constitui requi-
sito mínimo, mas não suficiente para, de per si, autorizar a substituição da custódia preventiva 
por prisão domiciliar, devendo o magistrado avaliar se, no caso concreto, o recurso à cautela 
extrema seria a única hipótese a afastar o periculum liberatis.

5. Na espécie, a substituição da prisão preventiva se justifica, notadamente por dois motivos: 
a) a paciente é mãe de uma criança de 3 anos de idade e de outra, com aproximadamente 11 
meses de vida; b) o Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, não 
indicou as peculiaridades concretas que, especificamente em relação à paciente, justificariam a 
prisão ad custodiam.

6. As peculiaridades do caso concreto evidenciam ser temerária a manutenção do encarcera-
mento da paciente, máxime porque presentes duas das hipóteses previstas no art. 318 do Código 
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, e verificado que a concessão 
dessa medida substitutiva não acarretará perigo nem à ordem pública nem à conveniência da 
instrução criminal, tampouco implicará risco à aplicação da lei penal.

7. A prisão domiciliar se revela adequada e suficiente para evitar a prática de outras infrações 
penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal), diante das condições favoráveis que ostenta a 
paciente (primariedade e residência fixa) e da ausência de demonstração de sua periculosidade 
concreta, que pudesse autorizar o recurso à cautela extrema como a única hipótese a tutelar a 
ordem pública, máxime porque o próprio Magistrado de primeiro grau reconheceu a ausência 
de registros policiais no Estado do Paraná em relação à acusada.

8. Ordem concedida para tornar definitivos os efeitos da liminar anteriormente deferida e, por 
conseguinte, substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar.

(STJ – HC 354608/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, J. 24.05.2016, DJe 07.06.2016) 
(grifos nossos)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVEN-
TIVA. REVISTA ÍNTIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. FUN-
DAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DEMONSTRAÇÃO. PACIENTE 
GENITORA DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE 
DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ORDEM DENEGA-
DA.
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1. A alegação de que a revista íntima seria inconstitucional, porquanto violadora de direitos e 
garantias individuais, não foi examinada pelas instâncias inferiores, não podendo, assim, ser 
apreciada por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. 
Por evidente que a nova redação do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, dada pelo Mar-
co Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar a máxima 
efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido 
no artigo 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos infracons-
titucionais integrante de subsistema protetivo, do qual fazem parte o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 
99.710/1990), dentre outros. 3. Quando a presença de mulher for imprescindível a fim de prover 
os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, cabe ao magistrado analisar acuradamente 
a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida 
extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da 
inovação legislativa em foco. 4. Ordem concedida para substituir a custódia preventiva da pa-
ciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo 
do Magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício, com a advertência de que 
a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o res-
tabelecimento da constrição cautelar. (STJ – HC 355229/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, J. 24.05.2016, DJe 13.06.2016) (grifos nossos)

Assim, a Lei 12.403/11 alterou o art. 319, do CPP no sentido exatamente de atender a este anseio, eis 
que prevê a aplicação de medidas de natureza cautelar, diversas da prisão, para serem aplicadas em estrita 
observância do binômio adequação-proporcionalidade, para que não se utilize de medida extrema, mas para 
que também não se deixe de acautelar situações que merecem algum tipo de restrição cautelar com o único 
fim de proteger o próprio processo.

Sendo assim, não sendo caso de revogação da prisão preventiva, analisaremos a questão no sentido 
do cabimento da prisão domiciliar, observados seus pressupostos e fundamentos, bem como seu caráter 
substitutivo da prisão preventiva.

É necessário frisar que não existe um direito absoluto à prisão domiciliar, tem o juiz a faculdade 
de admitir ou não, dentro das hipóteses previstas em lei e de sua eficácia em relação ao caso concreto.

Mas como toda medida a ser tomada, deve-se seguir requisitos (artigo 282, I e II, Código de Processo 
Penal) para sua aplicação: necessidade e adequação. Portanto, deve haver necessidade para a aplicação da 
lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a 
prática de infrações penais. E a medida deve ser adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 
condições pessoais do indiciado ou acusado.

Adoto como razões de decidir trecho do voto vista do Eminente Des. Nilson Castelo Branco, que en-
contra-se encartado aos autos:

“Analisando-se os autos principais, verifica-se que ficaram demonstrados, a prova da materia-
lidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a possibilidade de substituição por 
prisão domiciliar, se adequando ao inciso V do art. 318 do CPP. Malgrado os fatos sob apura-
ção sejam, efetivamente, de elevada gravidade, merecedores, portanto, de imediata repressão, 
não houve a indicação de alta probabilidade de reiteração delitiva por parte da Paciente, 
especialmente porque não era a pessoa que realizava o desvio dos semoventes da fazenda da 
vítima, não tendo, de igual, modo, qualquer vínculo com a referida propriedade, ao contrário 
do seu companheiro.

Ademais, trata-se de pessoa com forte vínculo com o distrito da culpa, por ser funcionária 
pública municipal, além de inexistirem outros inquéritos ou ações penais tramitando em seu 
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desfavor, consoante atestam as certidões de fls. 20/21, razão pela qual entendo não ser reco-
mendável, nesta esteira, privar a sua prole, dois deles menores com idade inferior a 12 (doze) 
anos de idade (fls. 17/18), do convívio familiar, tanto mais porque o seu companheiro, pai dos 
infantes, tem contra si, também, mandado prisional em aberto.

(...)

Não se pode perder de vista que, in casu, a própria rotina dos infantes, filhos dos inculpados, 
encontra-se prejudicada, porquanto aqueles se encontram também fora do distrito da culpa, 
longe dos afazeres ínsitos à idade de possuem, impossibilitados do comparecimento ao esta-
belecimento de ensino, além de estarem submetidos a estresse psicológico, decorrente da dis-
tância que se encontram da vida cotidiana a que estavam habituados, não bastasse a acusação 
que pesa sobre seus genitores.

(..)

Ademais, é de se considerar que, ainda que a Paciente não se encontre na situação descrita no 
art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, sob um juízo de ponderação, verifica-se que o 
suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo salutar e recomendá-
vel, assim, que ela desfrute do convívio familiar, junto aos seus descendentes, dentre eles dois 
menores, com fito de propiciar uma melhoria do seu quadro clínico psiquiátrico – reconhecido 
em data anterior ao decreto prisional – sob medicação já prescrita pelo profissional que a 
acompanha, tudo com vistas à eficiência razoável da proteção das crianças.

(...)

Nada obstante, considerando que a Paciente Ivonete Gomes da Silva encontra-se evadida do 
distrito da culpa, é certo que a substituição estará condicionada ao seu comparecimento pe-
rante as autoridades locais, sob pena de revogação do benefício, nos termos do art. 282, §4º, 
do Código de Processo Penal, tanto mais porque a custódia está, como já afirmado, submetida 
à cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, acompanhando, em parte, o entendimento esposado pelo Eminente Relator e 
pedindo venia à Eminente Desembargadora Rita de Cássia Nunes, voto no sentido de conce-
der parcialmente a ordem impetrada, para converter a prisão instrumental por domiciliar, 
reconhecendo que a Paciente sofre constrangimento ilegal em liberdade ambulatorial, diante 
da desproporcionalidade atual da medida constritiva, sem prejuízo da sua reavaliação pelo 
Juízo monocrático a qualquer tempo, especialmente caso a Paciente não se apresente em tem-
po oportuno às autoridades policial e judicial”.(Trecho do voto vista do Des. Nilson Castelo 
Branco, apresentado na sessão realizada no dia 09 de maio de 2017).

Ademais, segundo alega, “diferente do que consta na representação, a impetrante nunca fugiu 
do distrito da culpa, até porque não tem motivos para isso. Explica que, como é de conhecimen-
to de todos, todo início de ano, seu marido tira férias e viaja para casa de sua genitora e que a 
paciente o acompanha juntamente com seus 03 filhos”.

Esclareceu ainda, que, logo que teve conhecimento de que estava sendo procurada pela polícia, pediu 
para que seu advogado entrasse em contato com a autoridade policial para informar acerca da viagem e que 
poderia agendar uma data para que se apresentasse, com o intuito claro de pretender colaborar com a justi-
ça, demonstrando, em tese, o seu interesse em contribuir com a instrução processual, bem como a drástica 
redução do risco à aplicação da lei penal, uma vez que retornará ao domicílio da culpa, terminando por 
alterar a situação fática inicial que ensejou a adoção da medida instrumental.

Faz-se necessário constar que o marido da paciente Wagner Resquetti Pinto, de igual forma, tem 
contra si decretada a prisão preventiva, que foi analisado no bojo do HC nº 0003105-77.2017.8.05.0001, cuja 
relatoria coube também a este signatário, atinente ao mesmo fato delituoso constante na Ação Penal que 
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deu origem ao presente writ, sendo denegado o pedido na sessão realizada no dia 18.04.2017 e publicado no 
dia 20.04.2017.

Assim, lastreado nas provas colacionadas ao presente pleito, constata-se, que a paciente Ivonete 
Gomes da Silva é primária, possuidora de bons antecedentes, não existindo registro que macule sua 
conduta, possui residência fixa, e atividade laborativa como funcionária pública da prefeitura muni-
cipal de Pindobaçu, além de possuir três filhos, Emanuel Gomes Resquetti, João Lucas da Silva Ro-
drigues e Artur Gomes da Silva Rodrigues, respectivamente com 02, 10 e 19 anos de idade, conforme 
certidões de nascimentos acostadas às fls. 17, 18 e 19, sendo pouco provável que colocará em risco a 
garantia da ordem pública, diante da inexistência de antecedentes criminais, bem como se furtará a 
aplicação da lei penal, já que não tem motivos para se evadir do distrito da culpa.

Vale salientar, que o juiz de primeiro grau, com a devida cautela, determinou a restrição dos 
bens do casal, inviabilizando a venda dos mesmos e a realização de qualquer tipo de transação por 
parte do casal, resguardando, de sobremaneira, a possível reparação do prejuízo sofrido pela vítima.

Registre-se, por fim, que a sua situação de foragida não é, por si só, impeditiva da referida conversão, 
diante da peculiaridade do caso posto sob apreciação. Neste mesmo sentido, confira-se precedente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Paraná:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFI-
CO. PRISÃO PREVENTIVA.PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PLEITO DE SUBSTITUI-
ÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR.POSSIBILIDADE. PACIENTE ESTÁ PRES-
TES A "DAR A LUZ". PRECARIEDADE DO CÁRCERE PARA ABRIGAR GESTANTE, 
INCLUSIVE, RECÉM NASCIDO. LIMINAR CONCEDIDA. OBSERVÂNCIA DE PRECEI-
TOS CONSTITUCIONAIS (ART. 5º, L, CF/88). SITUAÇÃO DE FORAGIDA. IRRELEVÂN-
CIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, INCISOS III E IV 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM CONCEDI-
DA, CONFIRMANDO A LIMINAR.

(TJ/PR – Processo nº 1069663-2, 3ª Câmara Criminal, Rel. Marque Cury, J. 20.06.2013, DJ 
11.07.2013) (grifos nossos)

Verifica-se, in casu, portanto, a necessidade de preservação do núcleo familiar – ainda que em sua 
fração mínima – erigido, nos termos do art. 226 da Magna Carta, a base da sociedade, merecendo especial 
segurança do Estado, tanto mais porque há de se conceder primazia à segurança dos direitos dos infantes 
que se encontram sob a tutela da Paciente, conforme estabelecido no art. 227 da Constituição Federal, 
porquanto devem elas estar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Registre-se a decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no dia 24 
de março do corrente ano, no bojo do HC nº 392806 em que concedeu, com argumentos semelhantes, a 
prisão domiciliar da paciente Adriana de Lourdes Ancelmo.

Ante o exposto, e levando em consideração os motivos acima expendidos, vota-se pela CONCESSÃO 
PARCIAL DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, pois, diante das particularidades que se apresenta, resta 
suficiente e adequada a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar prevista no art. 318, V do 
CPP, sendo certo que a substituição estará condicionada ao seu comparecimento perante à autoridade 
judicial, sob pena de revogação do benefício, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, 
tanto mais porque a custódia está, como já afirmado, submetida à cláusula rebus sic stantibus.
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Serve esta decisão, com força de ofício.

Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora.

*****

TJBA – Habeas Corpus nº 0015969-50.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Rela-
tor: Des. Abelardo Silva da Matta Neto, julgado em 08/05/2018

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGI-
CA – ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO,  DO CÓDIGO PENAL. TRAN-
CAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA 
EXEMPLIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA FINALIDADE ESPECÍFI-
CA DE PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR 
VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ACOLHI-
MENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1  Como cediço, o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, 
é medida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, inequivo-
camente, a atipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade ou, ainda, a 
ausência de justa causa.

2 . Com efeito, de acordo com o art. 299, caput, do Código Penal, o delito de 
falsidade ideológica “pressupõe o elemento subjetivo consistente no especial fim 
de agir para 'prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante', cuja caracterização reclama um mínimo de potenciali-
dade lesiva” (STJ – REsp 519.969/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta 
Turma, julgado em 23/8/2005, DJe 22/9/2008). Inexistindo o fim de "prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevan-
te", não se caracteriza o crime de falsidade ideológica. (STJ – REsp 519.969/RJ, 
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 23/08/2005, DJe 
22/09/2008).

3 .No caso sub examine, o delito imputado ao Paciente não pode ser considerado 
como crime, porquanto ineficaz quanto a alteração de fato juridicamente rele-
vante, resumido-se a mera exemplificação.

4 . O crime de falsidade ideológica impõe que o Autor esteja imbuído de fina-
lidade específica, sendo indispensável à intenção de lesar. Entretanto, como 
ocorre em todos os crimes de falso, a falsidade ideológica também deve apresen-
tar relevância jurídica, já que não é toda e qualquer inveracidade de declaração 
que merece ser punida, mas sim a ofensa àquilo que o ordenamento jurídico 
entende necessário proteger.

5 . Recente julgado do Tribunal de São Paulo bem pontuou, quando da análise de 
caso concreto, também correlato ao delito previsto no art. 299, parágrafo único, 
do Código Penal, que a conduta era "insignificante sob o ponto de vista penal, 
ainda que observe-se altamente reprovável sob o ponto de vista moral", con-
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cluindo pela rejeição da denúncia por faltar justa causa para o exercício da 
ação penal.

6 . Nesse diapasão, a conduta do Paciente não configura, nem mesmo em tese, 
o delito de falsidade ideológica, em razão da ausência do elemento subjetivo do 
tipo, consistente no especial fim de agir para prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante, consistindo o ato praticado 
em mera exemplificação de direito decorrente da letra original da lei, motivo 
pelo qual justifica-se o trancamento da ação penal por ausência de tipicidade.

7 . ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 0015969-50.2017.8.05.0000, em que 
figura como Paciente Leonardo Quinteiro Vasconcelos, e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Di-
reito da Vara Criminal da Comarca de Brumado, ACORDAM os Desembargadores componentes da 
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em 
CONCEDER A ORDEM, para trancamento da ação penal, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Cinge-se a espécie em apreço a Ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em 
favor de Leonardo Quinteiro Vasconcelos, denunciado nos Autos da Ação Penal de número 0000172-
16.2009.805.0032, que tramita no MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado, apontado coator

Consta da Impetração, em síntese, que o Paciente, em 24 de maio de 2017, restou denunciado pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia, por supostamente haver cometido o ilícito penal tipificado no artigo 
299, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse contexto, narra que o Paciente foi denunciado em razão de enviar, em 07 de fevereiro de 2007, 
à época na condição de Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado, ofício ao Município de Brumado 
solicitando que a conta de consumo de energia elétrica da Casa Legislativa fosse custeada pelo poder Exe-
cutivo, através da arrecadação da COSIP (Contribuição para Iluminação Pública).

Ocorre que, conforme narra a exordial acusatória, para lograr êxito em tal isenção, o Paciente teria 
alterado o texto da Lei Municipal n° 1.309/03 (antigo Código Tributário do Município), inserindo dolosa-
mente declaração falsa no inciso I, do parágrafo primeiro, do art. 159, acrescentando as seguintes palavras: 
(“Prefeitura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc.”).

Posteriormente, com o escopo de conseguir Parecer Jurídico favorável, teria o Paciente enviado o 
aludido texto alterado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o que teria levado o refe-
rido Órgão a erro quando se manifestou acerca do tema provocado, ou seja, da obrigatoriedade, ou não, do 
Município em arcar com o custo de energia elétrica.

Entrementes, conforme sustentam os Impetrantes, a ação penal não pode ser concebida no ordena-
mento pátrio em razão de não preencher as condições tidas como imprescindíveis, levando em consideração 
tratar-se de “crime impossível” e, por consequência, de conduta atípica.
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Isso porque, assim alegam, em eventual inadimplemento do pagamento da energia elétrica pela Casa 
Legislativa, como esta não tem personalidade jurídica, o sujeito passivo seria a Fazenda Pública do Muni-
cípio de Brumado, ou seja, o próprio município.

Nessa toada, aduzem que o Ministério Público olvidou-se de apontar o potencial de lesividade do 
ofício encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios ou, até mesmo, os danos causados à Fazenda 
Pública do Município de Brumado. Salientam, por fim, que sob qualquer ângulo que se examine a matéria 
posta, “sempre e sempre a mesma será paga com o dinheiro do povo de Brumado. O resto é discussão 
estéril e sem nenhuma relevância jurídica” (sic).

Diante dos argumentos expendidos, pleiteiam, por via liminar, a suspensão da Ação Penal sob o 
número 0000172-16.2009.805.0032, em curso na Vara Criminal de Brumado, inclusive da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 01 de setembro de 2017, até o julgamento definitivo deste writ. 
Ao final, que seja a ordem concedida a fim reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao Paciente, en-
sejando a aplicação do art. 397, III, da Lei Adjetiva Penal e, desta maneira, o trancamento da Ação Penal.

Acostaram, visando o êxito do pedido, a documentação de fls. 13 usque 224.

Em análise perfunctória, este Signatário deferiu a liminar requerida apenas para que fosse suspensa a 
audiência de instrução e julgamento que estava designada para ocorrer no dia 01.09.2017, até o deslinde do 
mérito do presente habeas corpus. (fls. 227/230).

O informe judicial foi oferecido dia 26 de julho de 2017, oportunidade em que o juízo apontado coator 
teceu as seguintes considerações:

“O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio de seu representante nesta Comarca, em 
29 de maio de 2017, ofereceu DENÚNCIA em face de Leonardo Quinteiro Vasconcelos impu-
tando-lhe a prática de crime de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do 
Código Penal).

Aduziu, em síntese, com base nas provas produzidas no inquérito policial que, no dia 07 de 
fevereiro de 2007, o denunciado, na época, na condição de Presidente da Câmara de verea-
dores do Município de Brumado, enviou ofício ao Prefeito exigindo que o consumo de energia 
elétrica fosse custeado pelo Poder Executivo do Município, por meio da arrecadação da con-
tribuição para iluminação pública.

Afirmou a denúncia que, para obter uma resposta positiva do Poder Executivo, o denunciado 
supostamente teria alterado o texto da Lei Municipal n° 1.309/09, inserindo declaração falsa 
no seu parágrafo primeiro do inciso I do artigo 259, com a finalidade de induzir em erro o 
Tribunal de Contas, para que este último órgão obrigasse o Município a arcar com as contas 
de energia da sede da Câmara.”

Manifestação da Procuradoria de Justiça, às fls. 235/239, pela denegação da ordem.

É, em resumo, o relatório.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Leonardo Quintei-
ro Vasconcelos, o qual busca o trancamento da Ação Penal instaurada contra ele, tombada sob o número 
0000172-16.2009.805.0032, pela suposta prática delitiva do crime insculpido no artigo 299, parágrafo único, 
do Código Penal.
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Para tanto, invocam os Impetrantes, em síntese, a tese da atipicidade da conduta imputada ao Pacien-
te, sob o argumento de tratar-se, em verdade, de “crime impossível”, haja vista a inexistência de potencia-
lidade lesiva.

Assiste razão aos Impetrantes, ainda que pela ótica exclusiva da atipicidade.
Como cediço, o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é medida de exceção, 

somente admissível quando emerge dos autos, inequivocamente, a atipicidade da conduta, ou a extinção 
da punibilidade ou, ainda, a ausência de justa causa.

Extrai-se do caderno processual que em 16/10/2006, o então Presidente da Câmara de Vereadores do 
Município de Brumado, Sr. Leonardo Quinteiro Vasconcelos, encaminhou Ofício nº 268/2006, para o Tribu-
nal de Contas dos Municípios – TCM, postulando, em síntese, pela emissão de parecer acerca das questões 
abaixo, anexando cópia, não autenticada, de parte correspondente aos arts. 159 a 165, I, do Código Tributário 
e de Rendas do Município de Brumado, Lei nº 1.309, de 23 de dezembro de 2003 (fls. 30/32). A saber:

“(...)1. Pode a sede da Câmara, integrante do patrimônio público, pagar contribuição de ilumi-
nação pública – COSIP aos cofres públicos?
2. Pode as contas de energia elétrica da sede da Câmara serem quitadas pela arrecadação da 
COSIP, a qual foi criada também para esse fim?” (fls. 30)

O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM emitiu, em 10/01/2007, Parecer nº 008/07, correlato ao 
Processo nº 10.898/06, respondendo:

“1. Pode a sede da Câmara, integrante do patrimônio público, pagar contribuição de 
iluminação pública – COSIP aos cofres públicos?
Buscaremos na supracitada Lei Municipal, a resposta para tal questionamento. Vejamos:
O Art. 163, estatui que: “São isentos da COSIP:
I – os órgãos da administração direta, as autarquias e fundações deste município.
II – os consumidores rurais, exceto os estabelecidos nas Vilas e Povoados. (grifo nosso)
Não há dúvidas de que, nos estritos termos do dispositivo legal, o Parlamento Municipal 
brumadense está desobrigado do pagamento da Contribuição aqui enfocada.
2 . Pode as contas de energia elétrica da sede da Câmara serem quitadas pela arrecadação da 
COSIP, a qual foi criada também para esse fim?

 A mesma Lei Municipal, em seu Art. 159, trata desse tema, com a seguinte redação:

A Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública – COSIP, prevista no art. 149-
A da Constituição Federal, tem como fato gerador o custeio do serviço da iluminação pública.
§1º O custeio da iluminação pública compreende as despesas com:
I – o consumo de energia para iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos (Prefei-
tura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc”).
II – a instalação, a manutenção, o melhoramento, a modernização e a expansão da rede pú-
blica; (grifei)
Igual modo à resposta anterior, dúvidas não existem, de conformidade com a transcrição aci-
ma, de que dentre as despesas que deverão ser custeadas pela arrecadação da COSIP, está o 
consumo de energia, dos prédios públicos, dentre eles, a sede da Câmara de Vereadores. (...)”
[Transcrições negritadas e sublinhadas nossas, texto apenas negritado conforme original]
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Ato contínuo, o Paciente, na mesma condição de Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado, 
enviou, em 07/02/2007, Ofício nº 17/2007, para o Procurador Geral do Município de Brumado, solici-
tando a transferência do Contrato nº 0213229923, em nome da Câmara Municipal de Brumado, para o nome 
do Executivo (fls. 28).

Após o recebimento do ofício, o Município de Brumado enviou ao Ministério Público representação, 
em face do Paciente, relatando o ocorrido e destacando que “tudo não passou de uma grosseira falsifica-
ção de documento público”, assim como ter, antes do envio Ofício nº 17/2007 (07/02/2007), entrado em 
vigor, em janeiro de 2007, o novo Código Tributário do Município de Brumado (Lei Complementar nº 
02/2006), tratando o assunto no art. 260, parágrafo único, o que “sepulta qualquer possibilidade de inter-
pretação no sentido de considerar que o consumo de energia elétrica dos prédios públicos pudesse ser 
pago pela arrecadação da COSIP.” (fls. 22 e 25 – grifamos) 

O Laudo Pericial foi elaborado através de análise de “cópia reprográfica” encaminhada pela autoridade 
requisitante, concluído-se pela “diferença de fonte de confecção da peça, diferença de layout do cabeçalho 
e pela inserção do texto “(Prefeitura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc;) ao nível do inciso I (In-
ciso primeiro) do § 1º (parágrafo primeiro) do Art. 159 (artigo cento e cinquenta e nove)”. Pontuou, ainda, 
a conclusão da perícia que “nada se pode afirmar quanto à autenticidade da Peça Questionada (PQ), uma 
vez que se trata de cópia reprográfica”, ao final acrescenta que “a confirmação somente poderá ocorrer me-
diante o exame da peça primitiva que deu origem à Peça Questionada (PQ)”. (fls. 163 – realçou-se)

Por fim, para melhor compreensão do contexto fático, imperioso trazer à baila o conteúdo da Denún-
cia oferecida em face do Paciente. Vejamos:

“1 – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia de Fevereiro do ano de 2007, 
o denunciado acima qualificado, à época, na condição de Presidente da Câmara de vereadores 
de Brumado-BA, enviou ofício (fl.18) ao Município exigindo que o consumo de energia elétrica 
do prédio sede da Casa Legislativa fosse custeado pela municipalidade, através da arrecada-
ção da COSIP (contribuição para iluminação pública).

2 – Para lograr êxito com tal isenção, o denunciado alterou o texto da Lei Municipal n° 1.309/03 
(antigo Código Tributário do Município), inserindo declaração falsa no parágrafo primeiro, in-
ciso I, do art. 159, as seguintes expressões (Prefeitura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, 
etc.), tudo para induzir o TCM (Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia) em 
erro e consequentemente, fazer com que o referido órgão se manifestasse no sentido da obri-
gatoriedade do município arcar com as contas de energia da sede da Câmara de Vereadores, 
já que conforme parecer exarado pelo referido órgão às fls. 18-20, restou evidenciado que tal 
manifestação favorável se deu em virtude de expressa menção à transcrição do art. 159, §1°, 
I da Lei n° 1.309/2003 – Código Tributário e de Rendas do Município de Brumado-BA, com 
a referida inserção da “Câmara”.

3 – A materialidade delitiva restou comprovada, conforme laudo pericial à fls. 141-147, o qual 
confirma a inserção no referido texto da Lei n° 1.309/2003 – Código Tributário e de Rendas e 
de Rendas do Município de Brumado-BA, as expressões “Prefeitura, Câmara, Escolas, Biblio-
teca, Hospital etc.”.

Ante o exposto, tendo assim agido, cometeram os denunciados o crime do artigo 299, Parágra-
fo único, do Código Penal (FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA), pelo que o MINISTÉ-
RIO PÚBLICO oferece esta denúncia, pugnando para que seja a mesma registrada, autuada e 
recebida, determinando-se, em seguida, a sua citação para oferecer resposta escrita no prazo 
de 10 (dez) dias; após, que seja designada audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se o feito até a condenação, na 
observância do rito dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal.” [fls. 15/16 – 
Original sem destaques]
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Nesse contexto, exsurge dos autos que o Paciente, em 24 de maio de 2017, foi denunciado pelo Minis-
tério Público do Estado da Bahia, como incurso no ilícito penal tipificado no artigo 299, parágrafo único, do 
Código Penal, uma vez que, na função de Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Brumado, 
teria, em tese, alterado dolosamente o texto da Lei Municipal n° 1.309/03 (antigo Código Tributário do Mu-
nicípio), inserindo declaração falsa no parágrafo primeiro, inciso I, do art. 159, acrescentando no seu bojo 
as seguintes palavras: “Prefeitura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc”.

Conforme se infere da Denúncia, tal conduta teria como objetivo levar o Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Estado da Bahia a erro, fazendo com que este emitisse Parecer Jurídico favorável aos interesses 
do Paciente, ou seja, que os custos de energia elétrica da Câmara dos Vereadores fossem arcados pelo Poder 
Executivo, através da Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública – COSIP.

Nesse viés, para melhor entendimento fático, imperioso trazermos à luz o conteúdo original dos 
artigos do artigo 159, § 1º, inciso I, e art. 163, I, ambos da Lei Municipal n° 1.309/2003:

“Art. 159. A Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública – COSIP, prevista 
no art. 149-A da Constituição Federal, tem como fato gerador o custeio do serviço da ilumi-
nação pública.

§1º O custeio da iluminação pública compreende as despesas com:

I– o consumo de energia para iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos;”.

[...]

Art. 163. São isentos da COSIP:

I – os órgãos da administração direta, as autarquias e fundações deste município.” [fls. 68 – 
Grifamos]

Sucede que, conforme narra a vestibular acusatória, teria o Paciente, dolosamente, alterado o texto do 
inciso I, do § 1º, do art. 159, da mencionada Lei, acrescentando as palavras alhures referidas, ficando o 
texto da seguinte maneira:

“Art. 159. A Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública – COSIP, prevista no 
art. 149-A da Constituição Federal, tem como fato gerador o custeio do serviço da iluminação 
pública.

§1º O custeio da iluminação pública compreende as despesas com:

I– o consumo de energia para iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos (Prefei-
tura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc”).” [fls. 32 – Destacamos]

A infração penal delineada no art. 299, do Código Penal, só se configura na forma dolosa e estabelece 
como dolo específico o “fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juri-
dicamente relevante”.

O doutrinador Julio Fabbrini Mirabete ensina:

"(...) Para que se caracterize o crime de falsidade ideológica é necessário que o agente vise 
prejudicar direito ou criar obrigação, ou ainda, que a declaração seja relativa a fato juri-
dicamente relevante, que tenha significado direto ou indireto para constituir, fundamentar 
ou modificar direito ou relação jurídica pública ou privada (...)" (Mirabete, Júlio Fabbrini e 
Renato N. Fabbrini, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª ed. Atual, Ed. Atlas, p. 1890)
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Complementa o doutrinador:

"(...) Não se configura o crime de falsidade ideológica, portanto, quando se trata de falsidade 
sobre fato juridicamente irrelevante, inócuo, que não contém nocividade efetiva ou poten-
cial. Inexistindo, em tese, a possibilidade de ofensa a direito alheio, não se configura o crime 
(...)" (obra citada, p. 1890).

De igual forma leciona Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior e Fábio Ma-
chado de Almeida Delmanto acerca do tema (in Código penal comentado – 7. ed. atual e ampl. – Rio de 
Janeiro: Renovar 2007, p. 751):

"(...) é indispensável que a falsidade seja capaz de enganar, e tenha por objeto fato juridica-
mente relevante, ou seja, 'é mister que a declaração falsa constitua elemento substanciado do 
ato ou documento', pois 'uma simples mentira, mera irregularidade, simples preterição de 
formalidade etc., não constituirão (...)" (MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, 1995, V. IV, 
p. 163 – destacamos).

Nessa senda intelectiva, conclui-se que a alteração da verdade dever ser juridicamente relevante 
e ter potencialidade para prejudicar direito; caso contrário, será “um dado supérfluo, inócuo, indiferente” 
(MIGUEL REALE JÚNIOR, in RT 667/250). "

Primeiramente observa-se que o Oficio enviado pelo Paciente para o Procurador-Geral do Município 
de Brumado (Ofício nº 17/2007), não foi uma “exigência” como consta na peça acusatória, mas sim, mera, 
“solicitação de transferência do Contrato nº 0213229923, em nome da Câmara Municipal de Brumado, para 
o nome do Executivo” (fls. 28 – realces nossos).

Em segundo plano, cumpre anotar, não se tratar de alteração de documento autêntico, mas simples 
fotocópia, sem autenticação, passível de verificação pelo receptor e destinatário, mantendo-se íntegro 
o texto de lei publicado em Diário Oficial.

Registre-se que a definição de documento é como sendo “uma peça que tem possibilidade intrínseca 
(e extrínseca) de produzir prova, sem necessidade de outras verificações” (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código Penal Comentado. 7 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 1017).

Acerca do tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “documento para 
fins de falsidade ideológica deve ser uma peça que tenha possibilidade de produzir prova de um determi-
nado fato, sem necessidade de outras verificações, valendo como tal por si mesma” (STJ – RHC 19.710/SP, 
Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28/8/2008, DJe 
15/9/2008).

No caso sob comento, inexistem indícios mínimos de que o denunciado teria acrescentado a explici-
tação de Órgãos Públicos, colocados entre parênteses no inciso I, do §1º, do art. 159, do Código Tributário 
do Município de Brumado com o objetivo de falsear informações para prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme exigido pelo tipo penal em análise.

Com efeito, o liame que o Ministério Público Estadual traçou entre o fato de o Paciente ter inserido, 
em texto de Lei Municipal, exemplificação dos Órgãos Públicos detentores do direito de isenção do paga-
mento de energia elétrica e o objetivo de obter parecer favorável do Tribunal de Contas do Município para 
não arcar com os custos correlatos a tal taxa, fato que o favoreceria, não se mostra factível, carecendo da 
indispensável relevância jurídica.
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O delito de falsidade ideológica exige para sua configuração a presença de dolo específico, isto é, a 
pretensão de alterar a verdade com o fim de prejudicar terceiros e que a declaração falsa tenha potencia-
lidade para criar, alterar ou extinguir um direito, sob pena de não constituir crime.

Como bem delineado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a isenção da Câ-
mara Municipal de Brumado ao pagamento da Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação 
Pública, derivava do art. 163, inciso I, do Código Tributário do Município (Lei Municipal nº 1.309, de 
23 de dezembro de 2003). A saber:

“1. Pode a sede da Câmara, integrante do patrimônio público, pagar contribuição de ilumina-
ção pública – COSIP aos cofres públicos?

Buscaremos na supracitada Lei Municipal, a resposta para tal questionamento. Vejamos:

O Art. 163, estatui que: “São isentos da COSIP:

I – os órgãos da administração direta, as autarquias e fundações deste município.

II – os consumidores rurais, exceto os estabelecidos nas Vilas e Povoados. (grifo nosso)

Não há dúvidas de que, nos estritos termos do dispositivo legal, o Parlamento Municipal bru-
madense está desobrigado do pagamento da Contribuição aqui enfocada. [TCM – Parecer nº 
008/07 – grifamos]

Assim, a isenção da COSIP deriva do art. 163, I, da Lei Municipal nº 1.309/2003, texto original que 
identifica como isentos os “órgãos da administração direta”.

Já o art. 159, §1º, I, Lei Municipal nº 1.309/2003, texto original, reza que o “custeio da iluminação 
pública compreende as despesas com:” " I – o consumo de energia para iluminação de vias, logradouros e 
demais bens públicos".

A conceituação de bem público deriva do Código Civil (Lei no 10.406/2002):

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. São bens públicos:

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento 
da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como 
objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens perten-
centes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.
[Realçou-se]

De acordo com o texto original da lei, o edifício da Câmara de Vereadores como “bem público”, 
termo inserido no Código Tributário Municipal de 2003 de forma genérica e global, ou seja, abrangendo os 
bens de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais, terá o consumo de energia elétrica custeado 
pela arrecadação da COSIP.

Foi nesse sentido o parecer do TCM quando da análise do art. 159, §1º, I, Lei Municipal nº 1.309/2003, 
deixando claro o custeio do consumo de energia elétrica dos "prédios públicos" pela COSIP, sendo a sede 
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da Câmara de Vereadores mera exemplificação do direito decorrente do texto, no caso parte original, da 
lei. Vejamos:

"2 . Pode as contas de energia elétrica da sede da Câmara serem quitadas pela arrecadação da 
COSIP, a qual foi criada também para esse fim?

A mesma Lei Municipal, em seu Art. 159, trata desse tema, com a seguinte redação:

A Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública – COSIP, prevista no art. 149-
A da Constituição Federal, tem como fato gerador o custeio do serviço da iluminação pública.

§1º O custeio da iluminação pública compreende as despesas com:

I – o consumo de energia para iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos (Prefei-
tura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc”).

II – a instalação, a manutenção, o melhoramento, a modernização e a expansão da rede pú-
blica; (grifei)

Igual modo à resposta anterior, dúvidas não existem, de conformidade com a transcrição aci-
ma, de que dentre as despesas que deverão ser custeadas pela arrecadação da COSIP, está 
o consumo de energia, dos prédios públicos, dentre eles, a sede da Câmara de Vereadores.” 
[Destaques em tamanho, negritos e sublinhados nossos]

Constata-se, portanto, que a afirmação constante da denúncia de que "para lograr êxito com tal 
isenção, o denunciado alterou o texto da Lei Municipal n° 1.309/03 (antigo Código Tributário do Mu-
nicípio), inserindo declaração falsa no parágrafo primeiro, inciso I, do art. 159, as seguintes expressões 
(Prefeitura, Câmara, Escolas, Biblioteca, Hospital, etc.), tudo para induzir o TCM (Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia) em erro e consequentemente, fazer com que o referido órgão se manifes-
tasse no sentido da obrigatoriedade do município arcar com as contas de energia da sede da Câmara de 
Vereadores, já que conforme parecer exarado pelo referido órgão às fls. 18-20, restou evidenciado que 
tal manifestação favorável se deu em virtude de expressa menção à transcrição do art. 159, §1°, I da Lei 
n° 1.309/2003 – Código Tributário e de Rendas do Município de Brumado-BA, com a referida inserção 
da “Câmara”.", não se verifica no mencionado Parecer do TCM.

Observa-se que este deferiu o direito quando da análise do art. 159, §1º, I, Lei Municipal nº 1.309/2003, 
na parte original, bens públicos, no caso, prédios públicos, não sendo possível se extrair do parecer que o 
TCM foi induzido pela palavra “Câmara” colocada entre parênteses, após texto original da lei, nem mesmo 
que a manifestação favorável se deu em virtude de expressa menção à referida inserção da palavra Câmara, 
como exemplificação de bens públicos ou prédios públicos.

Tanto é verdade que o destinatário principal, o Município de Brumado, jamais considerou o Ofício do 
Presidente da Câmara de Vereadores ou o Parecer do Tribunal de Contas do Município como documento 
com aptidão de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevan-
te”.", o apontando como “grosseira falsificação”. A saber:

"(...) Entretanto, tudo não se passou de uma grosseira falsificação de documento público, isto 
é, o texto da lei apresentado pelo Representado ao TCM não corresponde ao original". (fls. 22 
– Representação Município de Brumado ao Ministério Público – destacamos)

De mais a mais, anote-se que, ao protocolizar, em 07/02/2007, Ofício nº 17/2007, para o Procurador 
Geral do Município de Brumado, o Código Tributário Municipal de 2003 (Lei Municipal nº 1.309/2003) já 
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não mais vigorava, em razão da entrada em vigor, em janeiro de 2017, do novo CTM (Lei Complementar 
nº 02/2006).

Com efeito, de acordo com o art. 299, caput, do Código Penal, o delito de falsidade ideológica 
“pressupõe o elemento subjetivo consistente no especial fim de agir para 'prejudicar direito, criar obriga-
ção ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante', cuja caracterização reclama um mínimo de 
potencialidade lesiva” (STJ – REsp 519.969/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julga-
do em 23/8/2005, DJe 22/9/2008). Inexistindo o fim de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre fato juridicamente relevante”, não se caracteriza o crime de falsidade ideológica. 
(STJ – REsp 519.969/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 23/08/2005, DJe 
22/09/2008)

No caso sub examine, o delito imputado ao Paciente não pode ser considerado como crime, por-
quanto ineficaz quanto a alteração de fato juridicamente relevante, resumido-se a mera exemplificação.

O crime de falsidade ideológica impõe que o Autor esteja imbuído de finalidade específica, sen-
do indispensável à intenção de lesar. Entretanto, como ocorre em todos os crimes de falso, a falsidade 
ideológica também deve apresentar relevância jurídica, já que não é toda e qualquer inveracidade de 
declaração que merece ser punida, mas sim a ofensa àquilo que o ordenamento jurídico entende neces-
sário proteger.

Recente julgado do Tribunal de São Paulo bem pontuou, quando da análise de caso concreto, tam-
bém correlato ao delito previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, que a conduta era “insig-
nificante sob o ponto de vista penal, ainda que observe-se altamente reprovável sob o ponto de vista 
moral”, concluindo pela rejeição da denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal. 
A saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – CABIMENTO NÃO TENDO SIDO CO-
LHIDOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO, AO LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL, SUFI-
CIENTES AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, A REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OFERECIDA, 
COM FUNDAMENTO NO ART. 395, III, DO CPP, É MEDIDA DE RIGOR. 

[...]

É bem verdade que o ora recorrido realmente alterou dolosamente a verdade de fatos. Tais 
fatos revelaram-se, entretanto, insignificantes, eis que não houve prejuízo para a instrução 
processual.

[...]

Ainda que o ora recorrido tenha agido com dolo, não agiu com dolo específico, que é o exi-
gido e indispensável para a configuração do crime em análise.

O proceder de Luiz é, respeitado o entendimento do ilustre Desembargador Relator sorteado, 
insignificante sob o ponto de vista penal, ainda que observe-se altamente reprovável sob o 
ponto de vista moral, além de perfeitamente subsumível às previsões legais quanto às faltas 
administrativas nas quais incidiu o recorrido com relação a seus deveres funcionais junto a 
este Tribunal de Justiça. Este último aspecto não integra, contudo, o objeto da presente ação e 
já teve sua devida apreciação em sede própria.

(TJSP;  Recurso em Sentido Estrito 0009078-58.2014.8.26.0024; Relator(a): Grassi Neto; Ór-
gão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina – 2ª Vara; Data do Julga-
mento: 30/11/2017; Data de Registro: 15/03/2018)
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Na trilha desse raciocínio, citam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DE-
CLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
FALSIFICAÇÃO INÓCUA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 
"Não se configura o crime de falsidade ideológica, portanto, quando se trata de falsidade so-
bre fato juridicamente irrelevante, inócuo, que não contém nocividade efetiva ou potencial. 
Inexistindo, em tese, a possibilidade de ofensa a direito alheio, não se configura o crime" 
(Mirabete, Julio Fabbrini, Código penal interpretado, 6ª ed., atual., São Paulo, Atlas, p. 2262) 
(TJSC, Apelação Criminal n. 2010.000974-8, de Maravilha, rel. Des. Sérgio Paladino, Segunda 
Câmara Criminal, j. 30-11-2010).

HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Prevê o art. 299 do Código Penal que, para a configuração do delito de falsidade ideológica, 
é essencial o dolo específico do agente no sentido de "de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

2. No caso, em que o Paciente é acusado de indicar, em petição inicial, endereço inexistente em 
cidade que não reside – dado que pôde facilmente ser certificado pelo Oficial de Justiça – para 
justificar o ajuizamento de ação de indenização em Juizado Especial Cível em Comarca de sua 
suposta preferência, não resta demonstrada a relevância jurídica necessária à configuração 
do tipo penal em questão.

3. Certificada a inexistência do endereço, referida ação cível foi extinta sem resolução de mé-
rito, tendo o Paciente sido condenado ao pagamento de multa e de indenização sobre o valor 
da causa, por litigância de má-fé. Só se pode falar, na hipótese, em prejuízos suportados pelo 
próprio Paciente, ocorridos em virtude de sua declaração equivocada. Evidente atipicidade da 
conduta. Ausência de justa causa para a persecução penal.

4. Ordem concedida.

(STJ – HC 139.269/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/10/2009, 
DJe 15/12/2009)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 299, CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
QUALIFICAÇÃO FALSA EM PETIÇÃO INICIAL. ATIPICIDADE.

1. O art. 299, CP estabelece ser crime o ato de inserir ou fazer inserir em documento público 
ou particular declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o objetivo de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

2. A petição apresentada por advogado, embora se caracterize pela sua natureza pública, uma 
vez apresentada ao órgão judicial, não se reveste dos elementos necessários para a configura-
ção de um documento público, no sentido exarado pelo Código Penal. Com efeito, o documento 
a que se refere a lei penal é aquele emitido pelos competentes órgãos públicos, observando-se 
suas respectivas formalidades.

3. A inserção de endereço falso ou diverso em petição inicial não é hábil a prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que o do-
micílio da parte é passível de averiguação por oficial de justiça, o que, em última análise, 
configuraria crime impossível (art. 17 do Código Penal).

4. Atipicidade da conduta. Precedentes do STJ.

5. Ordem concedida.
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(TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, HC – HABEAS CORPUS – 51493 – 0029840-
16.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 
18/12/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 10/01/2013)

[Original sem grifos]

Nesse diapasão, a conduta do Paciente não configura, nem mesmo em tese, o delito de falsidade 
ideológica, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, consistente no especial fim de agir para 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante, consistindo o ato 
praticado em mera exemplificação de direito decorrente da letra original da lei, motivo pelo qual justifica-se 
o trancamento da ação penal por ausência de tipicidade.

Tais elementos, sopesados em cotejo com a realidade dos autos, confirmam a inviabilidade de prosse-
guimento da ação penal em curso em desfavor do Paciente.

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 ação penal.

Ex positis, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para trancar Ação Penal de número 
0015969-50.2017.8.05.0000, que tramita no MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado, em 
face de Leonardo Quinteiro Vasconcelos.

*****

TJBA – Habeas Corpus nº 0028855-81.2017.805.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Júlio Cezar 
Lemos Travessa, julgado em 25/04/2018

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-
PUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 
Nº 0001650-72.2017.8.05.0228, EM SUPOSTA VIOLAÇÃO À DECISÃO LI-
MINAR PROFERIDA NO HABEAS CORPUS Nº 0028736-23.2017.8.05.0000, 
ATRAVÉS DA QUAL REVOGOU-SE PRISÃO TEMPORÁRIA IMPOSTA AO 
PACIENTE NO BOJO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 0001608-
23.2017.805.0228. INOCORRÊNCIA. DECRETOS DE PRISÃO PREVEN-
TIVA E PRISÃO TEMPORÁRIA ORIUNDOS DE CONTEXTOS FÁTICO-
-JURÍDICOS DIVERSOS, COM FINALIDADES E FUNDAMENTOS NÃO 
COINCIDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DOS FUNDAMEN-
TOS JUSTIFICADORES. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE FIGURA 
COMO RÉU NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM PELA SUPOSTA PRÁTICA 
DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIA-
ÇÃO CRIMINOSA), C/C ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 
(LEI QUE DISCIPLINA OS CRIMES PRATICADOS POR PREFEITOS), C/C 
ART. 1º, §4º, DA LEI N º 9613/1998 (LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO), POR 
66 (SESSENTA E SEIS) VEZES, TODOS EM CONCURSO MATERIAL DE 
CRIMES, SEGUNDO A DENÚNCIA RESPECTIVA. DO EXAME DOS AU-
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TOS É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE, AO MENOS, DOIS DOS FUN-
DAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTI-
VA, CONFORME BEM ASSEVERADO PELA AUTORIDADE APONTADA 
COMO COATORA, QUAIS SEJAM A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 
E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVIDENCIAÇÃO DE 
UMA REDE ARTICULADA E COMPLEXA DESTINADA AO REITERADO 
COMETIMENTO DE DELITOS DE “COLARINHO BRANCO”, QUE TINHA 
DENTRE OS SEUS AGENTES O PACIENTE. A GRAVIDADE CONCRETA 
DA CONDUTA É MANIFESTA, CONSIDERANDO AS VULTOSAS QUAN-
TIAS DESVIADAS DO ERÁRIO, CAUSANDO PREJUÍZOS DO MAIS ELE-
VADO GRAU À POPULAÇÃO DE SANTO AMARO-BA. DE IGUAL MODO, 
A DENÚNCIA NARRA UMA REITERAÇÃO SISTEMÁTICA DE DELITOS 
DE “COLARINHO BRANCO”, REVELANDO A PERICULOSIDADE E PRO-
PENSÃO DO PACIENTE QUANTO AO SEU COMETIMENTO, O QUAL, IN-
CLUSIVE, JÁ FIGURA COMO RÉU EM OUTRAS DEMANDAS PENAIS. 
RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE REVELADO. COMO SE 
NÃO BASTASSE, A SEGREGAÇÃO OBJETIVADA É SALUTAR TAMBÉM 
À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE, CON-
FORME CONSTA DA DECISÃO ATACADA, O PACIENTE REVELOU SUA 
INTENÇÃO REAL DE TURBAR A COLHEITA DE ELEMENTOS, AO TEN-
TAR IMPEDIR QUE OUTROS INVESTIGADOS EFETUASSEM ACORDO 
DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DESTARTE, PRESENTES DOIS DOS 
FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTRE-
MA, LEGÍTIMA A DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS sob o nº 0028855-
81.2017.8.05.0000, tendo como Impetrante a Advogada Gisela Borges de Araújo e Paciente Ricardo 
Jasson Magalhães Machado do Carmo.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da 
Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, 
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda cadastrada no sistema E-SAJ como Habeas Corpus, intitulada na peça vesti-
bular, entretanto, como “Reclamação em Habeas Corpus”, com pedido liminar de antecipação de tutela, 
tombada sob o número 0028855-81.2017.8.05.0000, manejada por RICARDO JASSON MAGALHÃES DO 
CARMO, através da Advogada Gisela Borges de Araújo, OAB/BA nº 27.221, subscritora da exordial, contra 
suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro.

Segundo a vestibular, “a decisão combatida nesta via processual foi proferida pelo Magistrado Plan-
tonista da Comarca de Santo Amaro, nos autos de nº 0001650-72.2017.8.05.0228, em escandalosa violação 
à anterior decisão monocrática proferida pelo Juiz Plantonista de 2º Grau, Moacyr Pitta Lima, nos autos 
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do Habeas Corpus nº 0028736-23.2017.8.05.0000, que determinou a soltura do Reclamante, consignando 
expressamente a inexistência de motivos para o encarceramento do mesmo” (fl. 04).

Relata, em apertada síntese, que, em razão de fatos apurados no bojo da “Operação Adsumus”, mes-
mo colaborando com as investigações, foi primeiramente surpreendido com “insubsistente ordem de prisão 
temporária” (sic) (fl. 07), que tinha por fundamento a tentativa do Reclamante de dificultar as investigações 
empreendidas.

Sustenta, em continuidade, que em “relação ao ilegal decreto de prisão temporária, foi impetrada 
Ordem de Habeas Corpus, tombada sob o número 0028736-23.2017.8.05.0000, na qual, diante da fragoro-
sa ilegalidade do decreto prisional, foi concedida medida liminar, em 20/12/2017, e determinada a soltura 
do Reclamante” (sic) (fl. 08).

Salienta que na decisão liminar em questão, “foi consignado, expressamente, a ausência de elementos 
concretos que amparassem a suspeita de adulteração de provas, assim como do alegado ajustamento de 
versões” (sic) (fl. 10).

Aduz que, não obstante a concessão da liminar no bojo do HC nº 0028736-23.2017.8.05.0000, que fez 
cessar a prisão temporária multicitada, “em verdadeiro ato de litigância de mé-fé, afrontando a decisão 
desse Tribunal e requentando os mesmos fundamentos do pedido de prisão temporária, deixando rubra a 
pseudoescola de Fausto de Sanctis, foi decretada pela censória '‘instância revisora’' de primeiro grau a 
prisão preventiva do reclamante em 23/12/2017, imediatamente após o cumprimento do alvará de soltura” 
(sic) (fl. 11).

Sustentam, assim, que “a decisão ora combatida viola, desrespeita a anterior decisão monocrática 
proferida pelo Magistrado Plantonista de 2º Grau, que havia determinado a soltura do Reclamante” (sic) 
(fl. 11), em relação à prisão temporária outrora decretada, apontando, também, ter sido proferida por Juízo 
não natural da causa, por ter sido adotada por Magistrado Plantonista da Vara Criminal de Santo Amaro-
-BA (fl. 20).

Reafirma, ainda, que os fundamentos justificadores da prisão preventiva atacada nesta Reclama-
ção são os mesmos adotados para a anterior prisão temporária, já refutados no âmbito do HC nº 28736-
23.2017.8.05.0000.

Pautado especialmente em tais fundamentos assevera que “uma vez demonstrada que a decisão de 
prisão preventiva, exarada em 23/12/2017 repete os mesmos equívocos e insubsistentes fundamentos invo-
cados pelo decreto de prisão temporária, cuja ilegalidade já foi anteriormente reconhecida por esse Tribu-
nal, é inequívoco que se está diante de decisão que burla, que afronta e desrespeita desavergonhadamente 
a decisão exarada por esse Sodalício”, se justificando, no seu entendimento, o manejo da Reclamação, no 
intuito de “assegurar a autoridade de decisões do Tribunal” (sic) (fls. 17).

Pontua, ainda, ser “certo que não há, na decisão reclamada, qualquer soslaio, sequer tentativa de 
demonstrar que havia alteração fática, até porque não há. Trata-se de reedição do decreto anterior, alte-
rando apenas o nome da prisão, como se isto mudasse a substância do ato” (sic) (fl. 21)

Arremata asseverando que “demonstrado desrespeito à decisão proferida pelo Tribunal, impõe-se o 
restabelecimento da ordem de Habeas Corpus, que foi desafiada pelo Juízo de primeiro grau e, por conse-
quência, a soltura imediata do Reclamante, a menos que o Tribunal, o que não se quer nem pensar, resol-
vesse ficar desmoralizado e subserviente, com as devidas e necessárias licenças, não só ao juízo natural, 
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mas aos ilustres promotores, que conduzem as investigações, com base em medidas cautelares, que não 
estão previstas em lei” (sic) (fl. 21)

Em caráter eventual, para a hipótese de não se entender cabível a Reclamação neste caso, ataca o con-
teúdo do decreto prisional em si, argumentando a inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a 
segregação cautelar (fls. 24/36).

Nesse aspecto, sustenta a desnecessidade da prisão preventiva considerando a não demonstração de 
nenhum ato específico que teria sido praticado pelo intitulado Reclamante, a justificar o entendimento da 
sua busca por obstrução das investigações, como também o risco à ordem pública, inclusive por não mais 
permanecer como gestor público nos dias atuais, razão pela qual inexistira “destarte, quaisquer provas [ou 
até mesmo indícios] que evidenciem a presença do periculum libertatis no caso vertente” (sic) (fl. 29).

Aponta, ainda, que durante todo o curso da “Operação Adsumus”, o intitulado Reclamante “vêm 
sistematicamente colaborando com o caminhar das investigações, o que é materializado em diversos com-
parecimentos espontâneos em cartório, judicial e policial” (sic) (fl. 26).

Indicam, também, ser ele detentor de condições pessoais favoráveis, possuindo “residência fixa, sen-
do sua identidade amplamente conhecida, não possuindo antecedentes criminais” (sic) (fl. 29).

Sustenta, também, a inexistência de contemporaneidade da custódia cautelar, porquanto trataria de 
fatos anteriores ao ano de 2017.

Em uma última vertente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em caso de 
não acolhimento dos argumentos refutadores da medida extrema (fls. 36/40).

Juntou os documentos de fls. 44/138.
Distribuído o feito em sede de Plantão Judiciário ao eminente Magistrado Plantonista de 2º Grau Álvaro 

Marques de Freitas Filho, este declarou-se impedido para atuar no feito (fl. 141), procedendo da mesma forma 
os Ilustres Magistrados a quem se redistribiu o caderno processual na sequência, Marcos Adriano Silva Ledo 
(fls. 161/162), Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib (fl. 166) e Adriana Sales Braga (fl. 170).

Mais uma vez redistribuídos, os autos foram encaminhados à Juíza Plantonista de 2º Grau Nartir 
Dantas Weber, que salientou receber “o pedido como Habeas Corpus, em face da precária atuação de Juiz 
de Segundo Grau, cabendo ao Relator Sorteado analisar a possibilidade de recebimento como Reclama-
ção” (sic) (fls. 174), concedendo, então, o pedido liminar de antecipação de tutela (decisum de fls. 173/178), 
colocando o intitulado Reclamante em liberdade e lhe aplicando as seguintes medidas cautelares diversas 
da prisão: i) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; ii) obrigação de 
comparecer a todos os atos processuais a que for regularmente intimado; iii) manter distância mínima de 
500 (quinhentos) metros e de manter contato por via telefônica ou mensagens, inclusive com os demais de-
nunciados e testemunhas do processo e de manter residência no atual endereço.

Decidiu a Magistrada, por fim, que, por cautela, “diante da notícia de desvio de valores significativos 
e da gravidade dos fatos a ele imputados, para que não ocorra risco de fuga para o exterior, determino a 
entrega do passaporte à polícia Federal, onde ficara preservado, até final julgamento do HC, com compro-
vação nos autos em 05 (cinco) dias.” (fl. 178).

Na ocasião, determinou a remessa ao SECOMGE para regular distribuição “no primeiro dia útil que 
se seguir ao plantão” (fl. 178) e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
119

Consta petição do advogado Alan Siraisi (OAB/BA 51.600) à fl. 181, em lauda com o timbre do escri-
tório que a subscritora da exordial integra (Gamil Föppel Advogados Associados), em que informa a entrega 
do passaporte do paciente à Polícia Federal.

Após o recesso judiciário, os autos foram distribuídos para a eminente Desa. Rita de Cássia Machado 
(fl. 187), que entendeu pela prevenção da Desa. Nágila Brito (despacho de fl. 188). No entanto, esta Julgado-
ra os devolveu (despacho de fls. 190/190v), indicando que o processo paradigma apontado como objeto da 
prevenção tramita em outro órgão jurisdicional.

Retornando os autos para a eminente Desa. Rita de Cássia, a Magistrada requisitou informações 
à autoridade coatora (Despacho de fl. 196, datado de 26/01/2018), que vieram a ser encaminhadas aos 
27/02/2018, acompanhadas de alguns documentos, consoante se observa às fls. 197/258.

Encaminhados os fólios à douta Procuradoria de Justiça, o ilustre membro do Parquet, Antônio Car-
los Oliveira Carvalho, opinou pela concessão da ordem, com confirmação da decisão relativa ao pedido 
liminar (parecer fls. 262/266).

Recebidos os autos no gabinete da eminente Desa. Rita de Cássia Machado aos 09/03/2018, a Jul-
gadora proferiu despacho em 26/03/2018 encaminhando esta ação para este Magistrado, vislumbrando a 
existência de prevenção (fls. 268/269).

Consta petição do paciente às fls. 270/271, requerendo acesso a estes autos, com possibilidade de ob-
tenção de cópias, bem assim intimação quando da inclusão do processo em pauta para julgamento, através 
do seu defensor, a fim que possa realizar a respectiva sustentação oral. Na mesma oportunidade, requereu 
fossem as intimações exclusivamente direcionadas ao Causídico Gamil Föppel .

Em nova petição (fls. 274/275), a defesa requereu “preferência e julgamento presencial do feito”, rei-
terando o pedido de sustentação oral e intimação exclusiva, nos temos acima indicados.

Na sequência, em 12/04/2018, este Relator pediu dia de julgamento (fl. 276, não numerada).
Feito o relatório, passa-se ao voto.
 

VOTO

Prefacialmente, cumpre registrar que a presente demanda foi intitulada na vestibular como sendo 
uma “Reclamação em Habeas orpus”, tendo a Magistrada plantonista de 2º grau, quando da apreciação 
da liminar, asseverado que a trataria, naquela oportunidade, como se Habeas Corpus fosse, conforme já 
mencionado no relatório, de forma que assim restou cadastrada no sistema E-SAJ, reservando ao Relator a 
quem futuramente fosse distribuída, a incumbência de examinar a possibilidade de apreciá-la ou não como 
Reclamação quando do seu exame definitivo.

Analisando tal questão prévia, portanto, nota-se que, não obstante a exordial destes autos tenha indi-
cado tratar-se o feito de Reclamação em Habeas Corpus, no âmbito penal, sequer existe previsão expressa 
acerca do instituto da Reclamação, de tal forma que o RITJBA, embora discipline o tema nos arts. 248 e 
seguintes, não insere na competência de nenhum dos órgãos de natureza criminal deste Tribunal (Turmas, 
Câmaras e Seção), o julgamento de demanda desta ordem, havendo, essa sistemática, por outro lado, no 
tocante aos órgãos de natureza cível.
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De igual forma, ainda que se entendesse eventualmente pela pertinência abstrata da utilização ana-
lógica do referido instituto no âmbito penal, observa-se que a exordial destes autos contém pedidos cuja 
abrangência excede a simples temática da Reclamação.

Com efeito, o intitulado Reclamante traz um pedido primário de reconhecimento de que a decisão 
ora atacada, que decretou a sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228, 
teria afrontado anterior liminar deferida em segundo grau, nos autos do HC nº 0028736-23.2017.8.05.0000. 
Todavia, de forma subsidiária, em caso de não ser observado efetivo desrespeito ao comando anterior, ataca 
os fundamentos em si da decisão, requerendo seja ela revogada, ou, ainda, aplicadas medidas cautelares 
diversas da segregação.

Ou seja, em caráter subsidiário, traz pleitos que excedem o objeto de uma Reclamação, que se presta 
tão somente à garantia das decisões do Tribunal respectivo.

Logo, seja pela inexistência de previsão regimental específica na seara penal, seja pela incompatibili-
dade parcial do conteúdo da demanda com o objeto de uma Reclamação, restaria inviável apreciar este feito 
como se efetiva Reclamação fosse.

Por outro lado, porém, a fim de primar pelo mais amplo acesso à justiça, e garantir que todos os pleitos 
formulados pelo intitulado Reclamante possam ser efetivamente apreciados nesta oportunidade, revela-se 
cabível a adoção do princípio da fungibilidade, de forma a receber estes autos como novo e autônomo Ha-
beas Corpus, porquanto tal ação constitucional permite, com tranquilidade, o exame de todos os pontos 
controvertidos trazidos na vestibular, atendendo suficientemente à necessária resposta jurisdicional, sendo 
instrumento adequado para o fim aqui pretendido.

Assim, analisa-se estes autos como Ação de Habeas Corpus, como foi feito também quando da apre-
ciação da liminar, passando-se a designar o intitulado Reclamante como Paciente e sua causídica como 
Impetrante.

1) DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS 
AUTOS DO HC Nº 0028736-23.2017.8.05.0000

Seguindo ao exame do conteúdo do feito em si, dada a sua complexidade fática, imperioso tecer 
algumas considerações prévias, esclarecendo e delimitando com precisão o seu objeto, a fim de se evitar 
eventuais dúvidas. 

Consoante se conclui do exame dos fólios, o Paciente Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo, 
é um dos alvos da já conhecida “Operação Adsumus”, que trata de possíveis desvios de dinheiro público, 
em larga escala, decorrentes de esquema de corrupção envolvendo políticos e empresários em Municípios 
do interior da Bahia, dentre os quais Santo Amaro-BA, que teve como Prefeito o Paciente, na gestão de 
2012/2016.

A referida operação desencadeou diversas frentes investigativas, ocasionando decretos prisionais, 
medidas de busca e apreensão e interceptação telefônica, dentre outras cautelares, objetivando a apuração 
dos supostos esquemas de corrupção, de modo que as apurações repartiram-se em três eixos principais es-
pecíficos, assim divididos em decorrência do objeto utilizado como instrumento para os supostos desvios.

O primeiro desses eixos relaciona-se aos supostos desvios instrumentalizados pela realização de 
obras públicas, o segundo relacionado à locação de máquinas e veículos leves e o terceiro decorrente da 
aquisição de materiais de construção.
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A partir desses fatos inicialmente investigados, algumas demandas penais restaram deflagradas, bem 
assim medidas cautelares vieram a ser requeridas, inclusive a Ação Penal nº 0000117.78.2017.8.05.0228, no 
bojo da qual houve a interposição do RESE Nº 0000345-53.2017.8.05.0228, pelo Parquet baiano, julgado 
procedente à unanimidade de votos, por esta mesma Turma Criminal em 05 de abril de 2018, com decreta-
ção da prisão preventiva em desfavor do Paciente, esta já afastada em caráter liminar, pelo Superior Tribu-
nal de Justiça, nos autos do HC nº 444130/BA.

Nesse contexto investigatório mais amplo, a pedido do Ministério Público Estadual, o Juízo de Direito 
da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro-BA deferiu, em decisão datada de 13 de dezembro de 2017, 
no bojo do Pedido de Busca e Apreensão nº 0001608-23.2017.8.05.0228, medida cautelar de Busca e Apre-
ensão, bem assim acolheu pedido de prisão temporária do Paciente e de outros investigados.

Analisando o conteúdo de tal ato judicial, nota-se que o Juízo se pautou em exame de todo o contexto 
investigatório, abarcando os diversos eixos dela decorrentes, vislumbrando haver, naquele momento, ele-
mentos suficientes a justificar a prisão temporária, em especial para garantir a efetividade da própria busca 
e apreensão concomitantemente deferida (fls. 63/68). Veja-se:

“(...) Aduz o Ministério Público que, no bojo da Operação ADSUMUS, apurou-se a existên-
cia de três grandes eixos de fraudes contra o Município de Santo Amaro, com desvio de 
recursos públicos e lavagem de dinheiro, assim distinguidos: a) Eixo I: obras públicas; b) 
Eixo II: locação de máquinas e veículos leves; c) Eixo III: aquisição de materiais de cons-
trução. Em cada eixo, a operação investigativa teria detectado a existência de associação 
criminosa composta por um núcleo político (agentes políticos) e por um núcleo empresa-
rial (sujeitos do ramo empresarial).

Diante dos fatos apurados até o momento e da necessidade urgente de se aprofundar as in-
vestigações sobre a organização criminosa especializada em fraudes licitatórias, lavagem 
de dinheiro e peculado com danos ao erário municipal, o Ministério Público requer neste 
feito a realização de busca e apreensão nos endereços indicados na peça exordial para a 
colheira de mais provas e indícios.

O Ministério Público pugna ainda pela prisão temporária dos investigados RICARDO MA-
CHADO, JONALDO DO CARMO e MANOEL DE ANDRADE, com a finalidade de identi-
ficar a quaota de participação de cada um e, consequentemente, impedir o tumulto da norma-
lidade da investigação, assegurando a colheita de provas, sobretudo, diante dos riscos de que 
estes, em liberdade, venham a ocultar, destruir, falsificar e/ou adulterar provas, durante 
as buscas e apreensões, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, 'I', da Lei nº 7860/89 (…) Há 
indícios razoáveis de materialidade e autoria do delito previsto no artigo 1º da Lei 9613/98 (La-
vagem de Dinheiro). As investigações estão em curso, mesmo com a dificuldade de obtenção de 
provas diante da obscuridade do delito.

Ressalte-se que o parquet não dispõe de outros meios que não este para a apuração do caso sob 
persecução, visto que, muito embora tenham se realizado várias operações a fim de se procurar 
outras espécies de provas a respeito do caso, a sofisticação da atuação criminosa em comento 
tornou inexitosa tais coletas probatórias, sendo imperioso a realização de busca e apreensão de 
maneira cautelar.

De acordo com o que foi apurado até o momento no âmbito da operação 'ADSUMUS', o inves-
tigado ricardo machado, associado aos investigados LEONARDO PACHECO e LUIS CLÁU-
DIO, teria desviado em proveito próprio e para os investigados LEONARDO PACHECO, LUIS 
EDUARDO PACHECO, ROBERTO SANTANA e RAFAELA SANTANA, o montante de 
R$ 2.732.064,00 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil e sessenta e quatro reais), atra-
vés de contratos de aquisição de material de construção, feitos exclusivamente com a empresa 
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AYRES, que teria sido vencedora de todos os pregões de licitação desse ramo entre os anos de 
2012 e 2016.

Ainda, através da colaboração premiada obtida pelo parquet junto ao investigado/colaborador 
LUÍS CLÁUDIO, 'POI', os representantes do Ministério Público tiveram acesso a dados refe-
rente ao desvio de recursos públicos realizados por meio da compra de combustíveis junto a 
RL DERIVADOS DE PETRÓLEO, de propriedade do colaborador acima nomeado, no período 
entre os anos de 2014 e 2016.

Prosseguindo com as investigações, apurou-se que a empresa MRC CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOES LTDA, de propriedade do investigado JÚLIO CESAR FALCÃO DA SILVA, foi alvejada 
por ser, supostamente, gerida pelos investigados LEONARDO PACHECO e LUÍS EDUARDO, 
prestando serviço no Município de Santo Amaro, na área da limpeza pública, tendo recebido 
do ente municipal, para tanto, somente no ano de 2015, o montante de R$ 4.005.861,40 (quatro 
milhões, cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), não tendo qualquer 
tipo de relação empresarial com a empresa AYRES, do colaborador LUÍS CLÁUDIO – “POI”.

De acordo com o parquet, todavia, a Empresa AYRES aportou na Empresa MRC CONSTRU-
ÇÕES o valor de R$ 478.175,23 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais 
e vinte e três centavos), em 02 (duas) movimentações financeiras, para atender a determinações 
do investigado RICARDO MACHADO.

Recentemente o investigado JÚLIO CEZAR FALCÃO DA SILVA, proprietário da empresa 
MRC Construções, celebrou Acordo de Colaboração Premiada, narrando toda sua participação 
nos fatos relativos ao pagamento de propina envolvendo o serviço de limpeza pública de Muri-
tiba, entre os anos de 2012 a 2016, assim como narrando outros esquemas criminosos praticados 
pela organização criminosa investigada.

Para comprovar os fatos criminosos o colaborador carreou provas aos autos, indicando a forma 
e local onde se davam os pagamentos, assim como a pessoa responsável por tal tarefa, qual seja 
o investigado JONALDO ALMEIDA DO CARMO, que seria uma espécie de longa manus do 
investigado RICARDO MACHADO, na articulação dos encontros e coleta da propina, na sede 
de suas empresas NORDESTÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS e MED EXPRESSO 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS.

Na peça exordial, o parquet relata, ainda, que “o investigado JONALDO DO CARMO inte-
grou o quadro societário da empresa investigada NORDESTÃO, juntamente com o investigado 
LUIS EDUARDO PACHECO e da empresa investigada MED EXPRESSO, sendo que há regis-
tro telefônico dessa última para os investigados LEONARDO PACHECO e LUIS EDUARDO 
PACHECO, ao passo que a permanência dele exclusiva na CRM representação COMERCIAL 
pode indicar desiderato de dar aparência de licitude aos seus ganhos criminosos.

Ainda de acordo com os nobres promotores o terminal telefônico – (7') 99961-2892, que era 
utilizado pelo investigado RICARDO MACHADO, estaria cadastrado em nome de JACINE 
DE JESUS BORBA, então Gerente Administrativa da empresa investigada MED EXPRESSO, 
a qual, também é demandada, ainda, na seara trabalhista laboral, em relação ao passivo traba-
lhista do HARAS RICK, publicamente, de propriedade do aludido investigado.

Por outro lado, relata o parquet, que o investigado MANOEL DE ANDRADE BARRETO seria 
o responsável pelo branqueamento dos rescursos advindos da associação criminosa investiga-
da, pois, embora tenha afirmado anteriormente que estava passando por uma crise financeira 
severa, adquiriu uma valiosa propriedade rural denominada FAZENDA GAMELEIRA, em 
Inhambupe – Bahia.

Os promotores informam, ainda, que com a quebra do sigilo bancário deferido por este Juízo, 
apurou-se que o investigado MANOEL DE ANDRADE recebeu R$ 20.000,00 (Vinte mil re-
ais) na empresa investigada VALENTINA PRODUÇÕES e no investigado LUIS EDUARDO 
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PACHECO, restando, assim, evidente que ele operou com todos os Três Eixos Criminosos da 
“Operação ADUMUS”.

Da análise dos fatos e argumentos trazidos à baila pelo órgão ministerial, extrai-se fun-
dadas razões para o deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão e prisões 
temporárias pleiteada, havendo verossimilhança e perigo na demora.

De acordo com os ilustres Promotores de Justiça, as medidas cautelares requisitadas nes-
te procedimento 'tem como intento de amealhar elementos probatórios relacionados às 
práticas infracionais envolvendo fraudes em licitações, corrupção, associação criminosa 
e lavagem de divisas, nos anos de 2012/2016, em Santo Amaro – Bahia, nas residências 
dos referidos investigados, assim como na sede da Empresa CRM REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL.'

Em relação ao pedido de prisão temporária, igualmente estão presentes os requisitos autoriza-
dores da constrição temporária (…)

Assim, diante dos fatos narrados pelo Ministério Público, onde se descortina indícios de auto-
ria, é imprescindível a presença dos representados no procedimento inquisitorial, até mesmo 
como forma de tentar trazer aos autos todas as minúcias dos crimes perpetrados.

O parquet sustenta, ainda, ser 'a prisão temporária imprescindível para obstaculizar a detur-
pação da verdade pelos investigados RICARDO MACHADO, JONALDO DO CARMO e 
MANOEL DE ANDRADE, identificar a quatro de participação de cada um, e, consequen-
temente, impedir o tumulto da normalidade da investigação, assim como para assegurar 
a colheita de provas, afastado, sobretudo, os riscos de ocultação, destruição e falsificação, 
durante as buscas e apreensões, à luz do estabelecido no art. 1º, inciso I e III, da Lei nº 
7960/89, não se perdendo de vista que a realização de reuniões para acertamento de ver-
sões já foi detectada, assim como a tentativa de inviabilizar qualquer tipo de colaboração 
com a Justiça”, conforme narrado pelo colaborador LUIS CLAUDIO aos representantes 
do Ministério Público, por ocasião de sua delação premiada, bem como pela colaboração 
recente de JÚLIO CESAR FALCÃO DA SILVA.

Verifica-se a existência de razões que apontam que os investigados, caso permaneçam soltos 
durante as investigações, e mais precisamente, durante o cumprimento da medida cautelar de 
busca e apreensão, doante dos riscos de que estes, em liberdade, venham a ocultar, destruir, 
falsificar e/ou adulterar provas, tendo em vista o grande fluxo de comunicações entre os repre-
sentados, conforme salientado pelo parquet.

Portanto, a segregação temporária dos representados torna-se essencial para o bom deslinde do 
feito, já que o Ministério Público, como titular da ação penal pública, poderá obter as informa-
ções necessárias para a apuração rigorosa dos fatos (...)” (Decisão de deferimento da busca e 
apreensão e decretação da prisão temporária, deferida em 13 de Dezembro de 2017, pelo Juízo 
da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 
0001608-23.2017.805.0228, fls. 63/68) (Grifos acrescidos).

Contra a referida decisão, (que decretou a prisão temporária), os patronos do ora Paciente, impetraram 
o Habeas Corpus nº 0028736-23.2017.8.05.0000, cuja liminar foi apreciada durante o recesso judiciário, no 
Plantão Judicial de Segundo Grau, tendo sido deferida, em 20 de dezembro de 2017, sob o argumento de que 
o Juízo de primeiro grau não teria indicado fundamentação idônea nenhum elemento concreto justificador 
do receio de que o Reclamante viesse a dificultar a busca e apreensão concomitantemente deferida, de modo 
que a efetividade desta não estaria condicionada à segregação em testilha. Veja-se:

“(...) Diante dessa análise, constata-se a existência dos requisitos autorizadores da concessão da 
liminar pleiteada. O fumus boni iuris, expresso na inexistência de fundamentação idônea para 
manutenção da custódia, bem como o exaurimento de sua finalidade após o cumprimento de 
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mandado de busca e apreensão e interrogatório do paciente; e o periculum in mora já que, nas 
circunstâncias apresentadas, a permanência dos Pacientes no cárcere acarreta grave violação a 
direitos fundamentais, especialmente o direito de liberdade.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, a fim de proceder à revogação da prisão 
temporária decretada em face do Paciente Ricardo Jasson Magalhães do Carmo, filho de Eu-
rípedes Paulo Machado do Carmo e Neide Seixas Magalhães Machado, devendo ser imediata-
mente solto, se por al não estiver preso.” (fls. 57/61).

Posteriormente, em 23 de dezembro de 2017, ainda durante o recesso judiciário, o Magistrado Planto-
nista da Vara Criminal de Santo Amaro-BA, apreciou denúncia oferecida pelo Ministério Público, datada 
de 18 de dezembro de 2017, mas distribuída apenas em 21 de dezembro do mesmo ano (Conforme consulta 
junto ao sistema SAIPRO), recebendo-a, por considerar presente a justa causa respectiva (originando a Ação 
Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228), e, na mesma oportunidade, decretou a prisão preventiva do Paciente 
(requerida juntamente à denúncia), visualizando a existência de dois dos fundamentos da primeira parte do 
art. 312 do CPP, a saber, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo também 
oportuna a sua transcrição:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio de seus promotores com 
ofício nesta Comarca, ofereceu DENÚNCIA contra os sujeitos abaixo-identificados com ofício 
nesta Comarca, ofereceu DENÚNCIA contra os sujeitos abaixo-identificados, todos qualifica-
dos, imputando-lhes a prática dos delitos a seguir relacionados: RICARDO JASSON MAGA-
LHÃES MACHADO DO CARMO, LEONARDO ARAÚJO PACHECO PEREIRA, conhecido 
com 'LEO PACHECO', e LUIS CLÁUDIO SAMPAIO LOBO, conhecido como 'POI', incursos 
nas penas dos art. 288 do Código Penal, art. 1º, inciso I, do decreto-Lei nº 201/67 e art. 1º, §4º, 
da Lei de Lavagem, por 66 (sessenta e seis) vezes, todos em concurso material; MANOEL DE 
ANDRADE BARRETO nas penas dos art. 288 do Código Penal, art. 1º, inciso I, do decreto-Lei 
nº 201/67 e art. 1º, §4º, da Lei de Lavagem, por 03 (três) vezes e em concurso material.

Com a denúncia foi apresentado pedido de decretação de prisão preventiva razão pela qual 
necessário se faça, de já o relatório que se segue objetivando embasar ao final a decisão dobre o 
sequestro e bloqueio de bens e segregação dos denunciados.

Aduz o Ministério Público que tramitam por este Juízo diversos procedimentos relacionados à 
Operação Adsumus. A investigação teve repercussão na esfera cível, desaguando em persecu-
ção na improbidade administrativa e na seara criminal, redundando em investigação acerca de 
fraudes em licitações, desvio de recursos, associação criminosa, peculato e lavagem de dinhei-
ro, todos supostamente perpetrados contra o erário do Município de Santo Amaro.

Em síntese, consta que, inicialmente, as investigações da Operação Adsumus apurava os des-
vios praticados nos seguintes eixos: a) Obra pública; b) Locação de Máquinas e veículos leves 
e; c) Aquisição de material de construção.

Segundo relatado, consta nos autos das ações penais que tramitam neste Juízo tombadas sob os 
números 1334-93.2016.805.0228 e 117.76.2017.8.05.0228, que, por meio da aquisição de material 
de construção, exclusivamente da Sociedade Empresária AYRES MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA (vencedora de todos os pregões do ramo entre 2012 e 2016), o colaborador 
LUIS CLAUDIO, associado ao denunciado RICARDO MACHADO e ao colaborador LEO-
NARDO PACHECO, teriam desviado, em proveito próprio e em favor dos denunciados LUIZ 
EDUARDO PACHECO, ROBERTO SANTANA e RAFAELA SANTANA, o montante de R$ 
2.732.064,00 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil e sessenta e quatro reais).

Além disso, agora, o Ministério Público aduz que novo panorama foi concedido à investi-
gação através de: a) informações obtidas no bojo das Colaborações firmadas pelos investi-
gados LUIS CLÁUDIO, proprietário das Sociedades RL DERIVADOS DE PETRÓLEO 
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e AYRES MATERIAIS DE CONSTRIUÇÃO LTDA., e LEONARDO ARAÚJO PACHE-
CO PEREIRA, perante a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, 
com a devida homologação do TJ/BA; b) dados colhidos dos conteúdos de comunicações 
telefônicas obtidas por meio de interceptações e quebra de sigilo bancário autorizadas 
judicialmente.

Consta que, além das práticas ilegais nos 03 (três) segmentos acima apontados, idêntica 
situação foi detalhada nas citadas colaborações premiadas no que se refere ao desvio de 
recursos públicos relacionados ao fornecimento de combustíveis, nos anos de 2014/2016, 
junto à Empresa RL DERIVADOS DE PETRÓLEO (essa, diga-se, também de proprie-
dade do citado colaborador LUIS CLAUDIO – vulgo POI), o que é objeto de apuração no 
Procedimento Investigatório Criminal nº 01/17.

Sustentam os dignos Promotores de Justiça que, nesse contexto, surgem elementos que sinali-
zam, pela diversificada atuação, para a existência de uma rede criminosa enraizada na então 
gestão municipal de Santo Amaro e liderada por RICARDO MACHADO, com a colabora-
ção de LEONARDO PACHECO, ex-Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, que teriam 
privilegiado a Sociedade RL DERIVADOS DE PETRÓLEO, desviando recursos públicos 
no total de R$ 2.469.996,92 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e 
noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

O esquema criminoso, segundo relatado, se daria com a suposta aquisição de combustível 
'licitado' pelo Município de Santo Amaro e 'fornecido' pela Empresa RL DERIVADOS 
DE PETRÓLEO à Prefeitura local. Criado orçamento paralelo criminoso para desvio e 
lavagem de recursos em favor dos denunciados, a aquisição fraudada do produto se dava, 
em evidente dissimulação financeira possibilitada pelas denominadas 'sobras de cupons', 
que eram notas fiscais não emitidas aos verdadeiros consumidores de combustível e que 
contavam – na teia fraudulenta, de acordo com a negociata previamente ajustada – como 
produto fornecido ao Município de Santo Amaro.

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Verifico, em juízo sumário, que a peça acusatória inicial cumpre os requisitos do art. 41, bem 
como não incide quaisquer das hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo Penal.

Seguramente, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia contém ex-
posição de fato criminoso e de suas circunstâncias, classificação do crime, qualificação dos 
acusados, rol de testemunhas (no caso da peça exordial 'declarantes'), não merecendo, por con-
seguinte, reparos e estando apta à deflagração da ação penal.

O elemento probatório central de que se extraem os indícios suficientes à abertura deste 
processo (exposição do fato criminoso) consiste na colaboração premiada, regularmente 
homologada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da qual o denunciado Luis Cláu-
dio Sampaio Lobo, proprietário da Ayres Materiais de Cosntrução Ltda, detalhou a atu-
ação criminal de todos os réus.

(…)

Logo, verifica-se a presença das condições da ação, com destaque para a justa causa (lastro 
probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal), RECE-
BO A PRESENTE DENÚNCIA DOS RÉUS E RESPECTIVOS TIPOS PENAIS ACIMA 
INDICADOS.

(…)

Pugna o Ministério Público pela prisão preventiva dos denunciados RICARDO MACHADO 
e MANOEL DE ANDRADE, arremessando os seguintes argumentos: 1) necessidade de inter-
romper a atuação criminosa dessa associação complexa, habitual e especializada em desvio 
de dinheiro público; 2) garantir o curso normal da instrução processual, especialmente pelas 
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investidas do denunciado RICARDO MACHADO com reuniões prévias e acerto de versões; 3) 
gravidade em concreto das condutas praticadas, sobretudo pela elevada perniciosidade social. 
(…) o fumus comissi delicti consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes 
de autoria. Para o caso em exame, a comprovação do ilícito penal e os indícios de autoria – 
ainda que em fase inicial de apuração – encontram-se suficientemente deduzidos no tópico 
de recebimento de denúncia.

O periculum libertatis, por outro lado, diz respeito às circunstâncias que emergem dos autos e 
evidenciam a necessidade da custódia cautelar, ou seja, consiste nas circunstâncias autorizado-
ras da prisão preventiva (art. 312 do CPP: garantia da ordem pública e conveniência da ins-
trução criminal), senão vejamos: a) dinâmica de fabricação de documentos e combinações 
de versões, não localização de sócios 'laranjas' e desaparecimento de investigados com co-
nhecimento da decretação da prisão; b) o denunciado Ricardo, ex-prefeito municipal, pos-
suindo forte influência sobre os demais, liberando essa complexa organização, necessário 
se mostraria prendê-lo e aos demais de modo a interromper a cadeia criminosa para se ga-
rantir o transcurso normal das investigações; c) Relação de domínio sobre o fato objeto da 
denúncia e ampla possibilidade de permanecer exercendo este domínio se permanecerem 
em liberdade a ponto de alterarem-se as provas; d) corrupção sistêmica, pondo em risco a 
ordem pública; e) risco de interferência nas investigações quando, por exemplo, poderão 
manter contato direito com testemunhas ou entre si; f) influência política e econômica em 
especial sobre o patrimônio que prima facie foi desviado do seu destino público e g) de 
modo mais relevante se mostraria possível interferência sobre o colaborar premiado (…) 
Está evidente, portanto, a necessidade da prisão de RICARDO MACHADO e MANOEL 
DE ANDRADE para a garantia da ordem pública e necessidade da instrução processual. 
Presente, também, no caso em testilha, o requisito contido no artigo 313, inciso I, do CPP, pois 
se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superiora quatro anos.

Some-se a isso o fato de que o denunciado RICARDO MACHADO, como afirmado pelos 
colaboradores LEONARDO PACHECO e LUÍS CLÁUDIO, buscou a todo instante forjar 
uma versão para justificar os fatos em apuração (…)

Registre-se, outrossim, que descabe a substituição da custódia por outras medidas cautelares, 
dado o risco de interferirem no resultado útil do processo. Lado, outro, não há qualquer 
desrespeito às decisões proferidas em habeas corpus em favor dos réus, uma vez que, nes-
se caso, não foram eles segregados por força de prisão temporária ou prisão preventiva 
anteriormente. (...)” (Decisão atacada neste writ, que recebeu a denúncia e decretou a prisão 
preventiva do Paciente, nos autos da Ação Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228, fls. 44/53) (Gri-
fos acrescidos)

Foi exatamente contra tal decisão que o Reclamante manejou a presente demanda, por entender 
ser ela violadora da autoridade da liminar anteriormente proferida, no bojo do Habeas Corpus nº 
0028736-23.2017.8.05.0000, que revogou a prisão temporária outrora decretada.

Logo, o primeiro paradigma de exame desta demanda é verificar se a decisão de decretação da prisão 
preventiva do Paciente, ocorrida quando do recebimento da denúncia da Ação Penal de origem nº 0001650-
72.2017.8.05.0228, afrontou, de alguma forma, a decisão liminar proferida nos autos do multicitado HC nº 
0028736-23.2017.8.05.0000, responsável pela revogação da prisão temporária decretada em desfavor do 
Paciente nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 0001608-23.2017.805.0228.

Fixada tal premissa, é possível afirmar-se, de logo, inexistir qualquer desrespeito da decisão ora ata-
cada em relação à liminar antes deferida no bojo do multicitado HC nº 0028736-23.2017.8.05.0000.

Com efeito, o exame dos fólios permite concluir, com segurança, a diversidade de contextos e funda-
mentos que justificaram cada um dos decretos prisionais multicitados.
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Como anteriormente dito, a prisão temporária decretada em momento anterior, no bojo do Pedido de 
Busca e Apreensão nº 0001608-23.2017.805.0228, deferida em etapa investigatória (como somente poderia 
ser), tinha como base fática vários eixos da “Operação Adsumus” e visava viabilizar, principalmente, a 
efetividade da busca e apreensão deferida na mesma oportunidade, tendo sido proferida pelo Magistrado 
Gustavo Teles Veras Nunes, Titular da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro-BA.

Por outro lado, a prisão preventiva ora atacada, tem outra origem. Decorreu de pedido formulado 
juntamente a uma das várias denúncias oferecidas no contexto da “Operação Adsumus”, mas tinha premis-
sas fáticas mais específicas, diferindo daquelas que justificaram a prisão preventiva, como também outros 
fundamentos jurídicos, tendo sido proferida pelo Juiz Plantonista de Primeiro Grau em atuação na Vara 
Criminal de Santo Amaro-BA, André Gomma de Azevedo, durante o recesso forense.

Isso porque, consoante se depreende da decisão atacada, o recebimento da denúncia referia-se espe-
cificamente a apenas um dentre os tantos esquemas de corrupção apurados, relacionando-se com a fraude 
na aquisição de combustíveis (diferindo, inclusive, dos três eixos de corrupção inicialmente constatados), 
atividade através da qual supostamente havia o esquema criminoso, não tendo relação direta, (ao menos 
pelo que se permite concluir por esta via estreita), com o Pedido de Busca e Apreensão de nº 0001608-
23.2017.805.0228, que originou a multicitada prisão temporária anterior, até mesmo porque esta tinha por 
base, de forma mais genérica, todos os eixos da “Operação Adsumus” e objetivava resguardar a efetividade 
de uma medida cautelar específica, qual seja a busca e apreensão que foi deferida na mesma oportunidade.

Ou seja, a decisão ora atacada foi adotada de forma absolutamente autônoma e desvinculada do pro-
cedimento que deu ensejo à prisão temporária anterior, partindo de Magistrado diverso e em outro contexto 
fático-processual e jurídico.

Tais conclusões decorrem do exame comparativo das duas decisões referidas, sendo relevante men-
cionar, inclusive, que no próprio ato de decretação da prisão preventiva ora atacada, o Julgador fez questão 
de ressaltar, de forma expressa, que em relação àquele caso específico, não havia ocorrido anterior decreta-
ção de prisão, seja temporária, seja preventiva. Veja-se:

“Lado, outro, não há qualquer desrespeito às decisões proferidas em habeas corpus em 
favor dos réus, uma vez que, nesse caso, não foram eles segregados por força de prisão 
temporária ou prisão preventiva anteriormente.” (...)” (Decisão atacada neste writ, que rece-
beu a denúncia e decretou a prisão preventiva do Paciente, nos autos da Ação Penal nº 0001650-
72.2017.8.05.0228, fls. 201) (Grifos acrescidos).

Também das informações prestadas às fls. 197/198, confirma-se o raciocínio já delineado, no sentido 
de que a Ação Penal de origem, no bojo da qual decretou-se a prisão preventiva, consiste apenas em um dos 
tantos desdobramentos da “Operação Adsumus”, não tento relação direta com o anterior pedido de Busca e 
Apreensão de nº 0001608-23.2017.805.0228, que resultou na prisão temporária multireferida. Por oportuno 
transcreve-se:

“(...) O referido processo encontra-se no contexto da operação ADSUMUS que busca investigar 
e combater os crimes de fraudes licitatórias, lavagem de dinheiro, associação criminosa e pe-
culato que teriam sido praticados neste município durante o governo do ex-prefeito RICARDO 
JASSON MAGALHÃES DO CARMO, de 2012 a 2016.

Aduz o Ministério Público que, no bojo da Operação ADSUMUS, apurou-se a existência de 
três grandes eixos de fraude contra o Município de Santo Amaro, com desvio de recursos públi-
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cos e lavagem de dinheiro, assim distinguidos: a) Eixo I: obras públicas; b) Eixo II: locação de 
máquinas e veículos leves; c) Exo III: aquisição de materiais de construção.

Em cada eixo, a operação investigativa teria detectado a existência de associação criminosa 
composta por um núcleo político, formado por agentes políticos, comandado por LUIS EDU-
ARDO PACHECO (ex-secretário de administração) LEONARDO PACHECO (ex-vice-prefei-
to), bem como por um núcleo empresarial, formado por sujeitos do ramo empresarial, espe-
cialmente, ROBERTO JOSÉ OLIVEIRA SANTANA, PAULO S.S. VASCONCELOS e LUIS 
CLÁUDIO S. LOBO.

Como é cediço a referida operação deflagrada pelo Ministério Público, deu origem às ações 
penais 000117-78.2017.805.0228, 0001334-93.2016.805.0228 e 0001187-67.2016.805.0228, 
entretanto, a ação penal em epígrafe (0001650-72.2017.805.0228) é um desdobramento das 
investigações que se destina a apurar fatos mencionados em Colaboração premiada, espe-
cificamente a suposta prática de desvio de recursos públicos realizados pela organização 
criminosa investigada por meio da compra de combustíveis junto a RL DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, de propriedade de LUIS CLÁUSIO SAMPAIO LOBO, no período entre os 
anos de 2014 a 2016.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 23/12/2017, pelo Juiz Plantonista, sendo decretada a 
prisão preventiva do paciente, bem como de MANOEL DE ANDRADE BARRETO. (...)” (fls. 
197/198) (Grifos acrescidos).

Observe-se, inclusive, que o simples fato de ambas as decisões se relacionarem com a “Operação 
Adsumus”, não justifica o acolhimento da suposta afronta alegada na exordial, uma vez que, conforme já 
mencionado, a referida investigação desencadeou diversas frentes autônomas, dando ensejo a mais de uma 
ação penal, e, obviamente, a várias prisões e outras medidas cautelares.

Interpretação diversa conduziria ao entendimento de que a concessão da liminar no HC nº 0028736-
23.2017.8.05.0000, que deu ensejo à revogação da prisão temporária outrora decretada, engessaria o Judi-
ciário de primeiro grau da Comarca de Santo Amaro-BA, em todas as frentes da referida operação, que 
envolvessem eventual discussão prisional relacionada ao Impetrante.

Outrossim, é perceptível, também, que os fundamentos de cada um dos decretos em discussão, di-
versamente do que sustenta a impetrante, não são totalmente coincidentes, porquanto a prisão temporária, 
até pela sua característica absolutamente precária e pouco alongada, visava, principalmente, resguardar a 
efetividade da busca e apreensão que foi deferida na mesma oportunidade, ainda a fim de buscar elementos 
informativos no âmbito geral da multicitada “Operação Adsumus”.

Por outro lado, a prisão preventiva atacada por este writ, adotada em outro contexto, tem, por fim, 
resguardar a instrução criminal da Ação Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228, bem assim garantir a ordem 
pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ou seja, as decisões em enfoque possuem finalidade totalmente 
diversas.

Veja-se, portanto, que, de um modo geral, as duas decisões em cotejo, são bastante diferentes, seja 
em razão do respaldo fático que as justificou, seja por conta da finalidade jurídica e sua respectiva funda-
mentação.

Outrossim, o fato de, eventualmente, ambas as decisões possuírem alguns pontos similares, já que as 
duas fizeram menção, em algum momento, acerca da possibilidade de deturpação da colheita de elementos 
de prova, inclusive com ajustamento de versões pelos investigados, não as torna idênticas, até mesmo por-
que, reitere-se, a primeira (prisão temporária) referia-se à produção de elementos na etapa investigatória em 
um contexto mais genérico, quando do cumprimento da busca e apreensão juntamente deferida, enquanto 
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que a segunda (decretação da prisão preventiva posterior), teve por base, além da garantida da ordem pú-
blica, a conveniência da instrução processual, já com Ação Penal deflagrada, direcionada a uma vertente 
específica da “Operação Adsumus”.

De igual forma, o decreto prisional ora atacado, diversamente daquele que impôs a prisão temporária, 
trouxe de forma expressa elementos concretos e específicos que justificavam o receio de risco à colheita de 
elementos. Veja-se:

“(...) O periculum libertatis, por outro lado, diz respeito às circunstâncias que emergem dos 
autos e evidenciam a necessidade da custódia cautelar, ou seja, consiste nas circunstâncias au-
torizadoras da prisão preventiva (art. 312 do CPP: garantia da ordem pública e conveniência da 
instrução criminal), senão vejamos: a) dinâmica de fabricação de documentos e combinações 
de versões, não localização de sócios 'laranjas' e desaparecimento de investigados com co-
nhecimento da decretação da prisão; b) o denunciado Ricardo, ex-prefeito municipal, pos-
suindo forte influência sobre os demais, liberando essa complexa organização, necessário 
se mostraria prendê-lo e aos demais de modo a interromper a cadeia criminosa para se ga-
rantir o transcurso normal das investigações; c) Relação de domínio sobre o fato objeto da 
denúncia e ampla possibilidade de permanecer exercendo este domínio se permanecerem 
em liberdade a ponto de alterarem-se as provas; d) corrupção sistêmica, pondo em risco a 
ordem pública; e) risco de interferência nas investigações quando, por exemplo, poderão 
manter contato direito com testemunhas ou entre si; f) influência política e econômica em 
especial sobre o patrimônio que prima facie foi desviado do seu destino público e g) de 
modo mais relevante se mostraria possível interferência sobre o colaborar premiado (…) 
Some-se a isso o fato de que o denunciado RICARDO MACHADO, como afirmado pelos 
colaboradores LEONARDO PACHECO e LUÍS CLÁUDIO, buscou a todo instante forjar 
uma versão para justificar os fatos em apuração (…)” (fl. 50)(Grifos acrescidos).
 

Ademais, ainda que se entendesse como coincidentes os pontos relacionados à possibilidade de in-
terferência na produção de elementos nas duas decisões, é certo que a prisão preventiva teve um segundo 
fundamento, absolutamente dissociado daquele relacionado ao decreto temporário, qual seja a garantia da 
ordem pública, que, por si só, afasta qualquer alegação de violação à liminar deferida no bojo do HC nº 
0028736-23.2017.8.05.0000.

Importa registrar, outrossim, que embora a liminar tenha sido deferida também no bojo do presente 
Habeas Corpus, em sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau, a Magistrada Plantonista, na oportunida-
de, revelou coadunar do mesmo entendimento aqui esposado, quanto à inexistência de violação da anterior 
decisão de revogação da prisão temporária, justamente por conta da diversidade de contextos fáticos, tendo 
deferido a liminar por outros fundamentos. Veja-se:

“(...) Suponho, por óbvio, e pelo que se observa da decisão recebedora da denúncia, ora 
objeto de ataque, que os fatos reportados na peça acusatória são diversos daqueles que 
deram ensejo às outras denúncias e ao pedido de prisão temporária, circunstância que 
pode ser considerada por ocasião do mérito do recurso, quando nos autos informações 
mais detalhadas sobre o processo.

No entanto, nessa fase inicial, o que se tem dos autos é que não afiguram indícios de periculosi-
dade concreta a dar sustentação à prisão, sendo possível a sua substituição por medidas outras 
que coíbam qualquer investida do Paciente em relação às provas.

(...)” (fl. 176) (Grifos acrescidos).
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Assim, data venia, por todas as razões acima esposadas, equivoca-se a Impetrante ao tratar as duas 
decisões como decorrentes de um mesmo desdobramento fático-jurídico, inexistindo, portanto, qualquer 
violação à autoridade da decisão liminar oriundo do multireferido HC nº 0028855-81.2017.8.05.0000.

Ademais, antes de prosseguir ao exame do pleito subsidiário formulado pela Impetrante, é imperioso 
registrar que a decisão ora combatida foi proferida por Magistrado legalmente competente para tanto, que 
se encontrava em exercício regular da jurisdição penal da Comarca de Santo Amaro-BA, durante o Plantão 
Judiciário do recesso forense de 2017/2018, respeitando as regras preestabelecidas, não havendo que se falar, 
como pretende fazer crer a Impetrante em algumas passagens da exordial, em violação ao princípio do Juiz 
natural.

Com efeito, durante o recesso do Poder Judiciário, como se sabe, os pleitos urgentes são direcionados 
ao plantão respectivo, devidamente organizados em acordo com regras editadas pelo Tribunal de Justiça, 
visando garantir a prática dos atos que exigem solução imediata, resguardando a efetividade do princípio 
da razoável duração do processo, mesmo nos períodos em que as atividades ordinárias do Poder Judiciário 
se encontram suspensas.

Logo, tendo havido o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, cuja distribuição sobreveio 
já durante o recesso (em 21 de dezembro de 2017, segundo se observa do sistema SAIPRO), com cumulativo 
pedido de decretação de prisão preventiva, obviamente recairia sobre o Magistrado Plantonista, por ser ato 
urgente, que não poderia simplesmente restar estagnado até o retorno das atividades regulares da Comarca 
de Santo Amaro-BA.

Aliás, é isso o que ocorre em qualquer Juízo durante o período do recesso do Judiciário, de tal forma 
que acolher a argumentação da Impetrante nesse particular, conduziria ao ilógico e indevido reconhecimen-
to da ilegalidade de todos os atos de igual natureza praticados nesses períodos.

Outrossim, no Processo Penal, como se sabe, a prática célere dos atos processuais é sempre medida 
de rigor. Inclusive, o ato de recebimento ou rejeição da denúncia, dada a sua elevada importância para 
todos os atores processuais, deve ser adotada com a maior brevidade possível, considerando a sua grande 
repercussão prática, notadamente o efeito interruptivo da prescrição, quando recebida, ou a cessação de um 
constrangimento ilegal, quando rejeitada.

Na mesma linha intelectiva, o exame de pleitos prisionais deve ser imediato, considerando que a sua 
natureza acautelatória exige uma rápida solução para sanar as possíveis consequências negativas que podem 
advir da liberdade do indivíduo a quem se referem.

Ademais, o princípio do Juiz natural objetiva garantir tão somente que a apreciação dos atos proces-
suais seja feita por Magistrado com competência preestabelecida para a sua prática, de forma igualitária 
a todos que estejam em semelhante situação – evitando a ocorrência de julgamentos de exceção, assim 
entendidos aqueles especialmente designados por critérios parciais e subjetivos –, o que obviamente é res-
peitado pelo Plantão Judiciário, como não poderia deixar de ser, que é instituto criado com base em ditames 
objetivos e aplicáveis indistintamente a todos que pretendam a apreciação de questões judiciais no período 
de sua atuação, em acordo com as regras editadas pelo CNJ e pelo respectivo Tribunal de Justiça.

Assim, é absolutamente descabida a argumentação trazida pela Impetrante, revelando-se apenas mais 
uma tentativa infundada de tentar deslegitimar o decreto prisional atacado neste writ.

2) DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR.
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Em uma subsidiária vertente argumentativa, a Impetrante objetiva que seja revogada a prisão preven-
tiva do Paciente, sob o argumento da inexistência dos fundamentos justificadores da segregação cautelar.

A despeito do entendimento adotado pela Magistrada Plantonista de Segundo Grau quando do de-
ferimento da liminar, que obviamente tinha caráter precário e não definitivo, melhor sorte não assiste ao 
Paciente, também, nesse ponto, sendo devido o restabelecimento da prisão preventiva decretada na origem.

Com efeito, a decisão ora atacada recebeu a denúncia ofertada pelo Parquet por vislumbrar a efetiva 
presença de indícios de autoria e prova de materialidade do fato, extraídos, dentre outros elementos, de Co-
laboração Premiada firmada por um dos investigados.

Na mesma oportunidade, conforme reiteradamente mencionado, decretou a prisão preventiva do Pa-
ciente porquanto visualizou a sua necessidade para a garantia da ordem pública, como também por ser 
conveniente à instrução criminal, fundamentando, de forma satisfatória tais conclusões.

Como se sabe, a decretação da custódia preventiva exige a presença concomitante dos seus pressu-
postos, requisitos e fundamentos, entendidos, respectivamente, como aqueles previstos nos artigos 313, 312 
(segunda parte) e 312 (primeira parte), todos do CPPB, os quais serão ora examinados.

A análise dos referidos elementos é realizada de forma progressiva, porquanto, inexistente o primeiro 
deles (pressupostos), sequer deve-se passar ao exame do segundo (requisitos), que, igualmente, se ausente, 
afasta a possibilidade de apreciação do terceiro (fundamentos).

No que diz respeito aos pressupostos, o Código de Processo Penal impõe a necessidade da presença 
de ao menos uma das hipóteses elencadas no art. 313 do CPPB, para que, então, se prossiga na discussão 
acerca da possibilidade de decretação da prisão cautelar. Ou seja, não se enquadrando a situação fática em 
nenhum dos incisos do dispositivo acima mencionado, se afastaria, de imediato, a possibilidade de imposi-
ção da medida extrema. Por oportuno, transcreve-se o artigo em foco:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (qua-
tro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressal-
vado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal;  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV – (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 
hipótese recomendar a manutenção da medida.”

In casu, de acordo com a conclusão da denúncia, a conduta do Paciente foi capitulada juridicamente 
nos crimes previstos no “art. 288 do Código Penal, art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 e art. 1º, § 4º, da 
Lei de Lavagem”, por 66 (sessenta e seis) vezes, “todos em concurso material” (vide fl. 232), delitos com 
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elemento subjetivo do tipo doloso, cuja soma das reprimendas abstratas respectivas excede, em muito, o pa-
tamar de 04 (quatro) anos de reclusão, incidindo a hipótese, claramente, no conteúdo do art. 313, I, do CPPB.

Na mesma linha, também se revelam presentes os requisitos exigidos à imposição da cautelar em 
questão, consubstanciados na prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, extraídos, 
dentre outros elementos, da Colaboração Premiada firmada por Luís Cláudio Sampaio Lobo, conhecido por 
“POI”, até mesmo porque, sem tais elementos sequer teria sido recebida a denúncia. Por oportuno, transcre-
ve-se alguns trechos da colaboração, citados na denúncia encaminhada pelo Juízo de primeiro grau quando 
da prestação de informações nestes autos:

“(...) –Dr. João Paulo: Essa conversa aconteceu aonde, como foi essa conversa?...Quem estava 
presente?
-Luís Cláudio: Essa conversa era eu e o prefeito mesmo. Conversa de 'coisa' era mais eu e 
o Prefeito.
-Dr. João Paulo: Senhor Luis, o Senhor entregou ao Ministério Público uma planilha que 
a gente denominou aqui de Anexo 3, com farta documentação, onde dá, aqui, valores, mês 
a mês, totalizando, no ano de 2014, R$ 1.087.772 (um milhão, oitenta e sete mil, setecentos 
e setenta e dois), no ano de 2015, a mesma coisa, mês a mês, totalizando R$ 898.143,82 
(oitocentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e três e oitenta e dois), e, no ano de 2016, 
já se vai lá R$ 442.292,10 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e dois e 
dez). Queria saber do senhor se essas planilhas foram feitas a mando do senhor, se o senhor 
reconhece essas planilhas como...
– Luíz Claudio: Com certeza...
-Dr. João Paulo:...verdadeiras.. Se esse dinheiro é, realmente, de combustível que não tem 
circulação...
-Luís Cláudio: Essa retirada é a mando do prefeito.
-Dr. Aroldo: E Essas retiradas foram feitas como? Através de saque...
– Luís Cláudio: É foi feito de saque...
– Dr. Aroldo: O senhor sacava da conta da sua empresa?
-Luís Cláudio: Sacava da conta da empresa. Às vezes, eu fazia depósito. Que eu tenho lem-
brança, eu fiz um depósito pra uma empresa de móveis, que foi inauguração de um Colégio que 
foi feito na entrada da pedra, que o caminhão estava preso no poste e o rapaz disse que só ia 
liberar após o pagamento, no valor de 50 e poucos mil, me parece, tá entendendo..e o restante 
era saque, no caso.
-Dr. Aroldo: em espécie?
– Luís Cláudio: Em espécie...
-Dr. Aroldo: E esse dinheiro em espécie era dado a quem?
– Luís Cláudio: era dado a Léo, a mando do prefeito.
– Dr. Aroldo: E como é que o Senhor conseguia nas contas do Posto inserir essa parte a 
mais?
– Luís Claudio: Doutor, essa parte a mais era feito através de cupons, que o cliente que 
abastecia não pegava o cupom, então ficava como sobra de cupom, então, nas notas fiscais, 
botava assim: 'notas fiscais emitidas a diversos cupons, a cupons diversos', entendeu. Que 
a sobra do cupom que tinha lá, todo combustível que saía da comba, era tirado nota cupom 
que é obrigado hoje em dia, tá entendendo. Aí, tirava a nota, dizendo 'cupons diversos'.
– Dr. Arold: Aí, o Senhor inseria esse cupons diversos que era de outros clientes, como se esti-
vesse abastecido o carro da Prefeitura...
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-Luís Claudio: Da prefeitura...
-Dr. Aroldo: Pra poder pegar essa diferença do dinheiro e dar pessoalmente a Ricardo, através 
de Léo.
– Luís Claudio: Não, dava a Léo, através de Ricardo” (fls. 217/218) (Grifos acrescidos).

Por sua vez, no tocante aos fundamentos justificadores da segregação, ao contrário do que alegam os 
Impetrantes, agiu com acerto o Magistrado apontado como coator, pois a segregação cautelar do paciente é 
efetivamente devida tanto para a garantia da ordem pública, quanto para a conveniência da instrução crimi-
nal da Ação Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228.

No que diz respeito à garantia da ordem pública, é certo que o referido fundamento, ao longo da his-
tória processual penal pátria, em especial a partir da redemocratização, é alvo de constantes debates dou-
trinários e jurisprudenciais, notadamente em razão de seu conteúdo vago, que exige uma atuação constante 
do intérprete da norma, visando inclusive preservar o conteúdo do princípio constitucional da não culpabi-
lidade, evitando-se a antecipação da pena através de uma prisão de natureza processual.

Todavia, vem se tornando cada vez mais assente na comunidade jurídica, que a medida cautelar penal 
extrema, pautada na garantia da ordem pública, tem lugar nas hipóteses em que, pela gravidade concreta da 
ação delituosa apurada, bem assim em razão da probabilidade de reiteração delitiva revelada pelo investiga-
do/acusado, restar claro o risco que sua liberdade oferece ao meio social como um todo.

Com efeito, leciona a doutrina majoritária, que a garantia da ordem pública resta abalada quando 
demonstrada a elevada probabilidade do investigado/acusado reiterar as práticas delituosas, continuando a 
atingir a sociedade mesmo após o início de procedimento investigatório ou da ação penal. A esse respeito, 
veja-se:

“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão 
preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem 
pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso 
permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja por-
que, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela 
possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, 
que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de 
resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.” (Lima, 
Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, Volume Único, 1ª edição, 2013, págs. 906/907)

Em outras palavras, pode-se dizer que a prisão como forma de garantia da ordem pública para evitar 
a reiteração delitiva, como a que foi decretada nos autos de origem, visa resguardar o resultado útil do pro-
cesso, qual seja, a validade do princípio da prevenção geral enquanto finalidade da pena, na medida em que 
impede o réu de continuar a cometer delitos (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, vol. 
único, p. 907).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores também encampam a possibilidade de decretação da pri-
são preventiva para a garantia da ordem pública quando subsistem evidentes sinais de que o investigado/
acusado pode reiterar as supostas práticas delitivas, como se extrai das ementas a seguir transcritas:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LA-
TROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERI-
CULOSIDADE, GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVI-
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MENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da apli-
cação da lei penal, bem como na conveniência da instrução processual, tendo em vista a 
periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva. 
Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 144904 AgR, Relator(a): 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) (Grifos acrescidos)

“Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDI-
DO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO 
IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas cor-
pus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas 
corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 
2. A decisão que determinou a segregação preventiva apresenta fundamentação jurídica 
idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante 
o fundado receio de reiteração delitiva. Medida cautelar que também se justifica para 
conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de que estariam os investigados 
articulando maneiras de barrar a investigação. 3. Inexistência de teratologia ou caso ex-
cepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (HC 150687 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primei-
ra Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 
PUBLIC 06-03-2018) (Grifos acrescidos)

In casu, não obstante o esforço argumentativo da defesa, parece evidente o risco que o Paciente, solto, 
oferece à ordem pública.

Com efeito, segundo se extrai do decisum impugnado neste writ, o Ministério Público formulou 
acusação aduzindo que elementos informativos sinalizaram a existência de organização criminosa presen-
te na gestão da Prefeitura do Município de Santo Amaro, chefiada pelo Paciente, que teria privilegiado a 
sociedade “RL DERIVADOS DE PETRÓLEO”, desviando recursos no montante de R$ 2.469.996,92 (dois 
milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Segundo a decisão vergastada, que narra o objeto da Ação Penal, o fato delitivo supostamente era 
praticado mediante a utilização da “sobra de cupons fiscais”, não emitidas aos verdadeiros consumidores 
de combustível, nas quais se colocava como destinatário do produto fornecido o Município de Santo Ama-
ro-BA. A partir daí, efetivavam-se saques em dinheiro dos recursos públicos transferidos, os quais eram 
entregues ao colaborador Leonardo Pacheco (ex-vice-prefeito), atendendo à determinação do Paciente.

Ainda de acordo com a decisão, que traz os elementos narrados pelo Ministério Público, o suposto 
dinheiro desviado também era direcionado para contas bancárias previamente selecionadas pelo paciente, 
tendo o colaborador Luis Cláudio “Poi” informado a realização de uma transferência bancária no valor de 
R$ 113.116,62 (cento e treze mil, cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) em favor da empresa 
investigada “REDE AXEZEIRO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA”, a qual é gerida por Manoel 
Andrade.

Sinaliza a decisão que, segundo o Parquet, a referida empresa foi beneficiada por diversas contra-
tações com inexigibilidade de licitação, que somente nos anos de 2013 e 2014 atingiram o valor de R$ 
3.011.400,00 (três milhões, onze mil e quatrocentos reais), a qual possui no seu quadro o ex-servidor público 
do Município de Santo Amaro, Marcelo Barreto Otero.
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Acrescentou a decisão, também, que, ainda segundo o Ministério Público, parentes do gestor da em-
presa “REDE AXEZEIRO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA” integram o quadro societário de 
outra empresa investigada, a “CENTRAL DAS BANDAS PROMOÇÃO LTDA”, que foi também beneficia-
da com contratações com o Município, no ano de 2014, recebendo o valor de R$ 1.315.620,00 (um milhão, 
trezentos e quinze mil, seiscentos e vinte reais).

Consta ainda do decisum que, conforme as quebras de sigilo bancário, foram identificadas transfe-
rências suspeitas de contas das empresas investigadas GRAUTECH, RL DERIVADOS DE PETRÓLEO, e 
SERV BAHIA, todas em favor do acusado Manoel de Andrade, totalizando o montante de R$ 186.090,00 
(cento e oitenta e seis mil e noventa reais), além do aporte de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual apenas 
atuava no ramo de medicamentos.

Observa-se de tal narrativa, portanto, a complexidade fática da suposta empreitada criminosa, bem 
assim os elevados prejuízos ocasionados ao erário do Município de Santo Amaro-BA.

Desse contexto é perceptível que a gravidade concreta das ações imputadas ao Paciente é do mais 
elevado grau, consistente no possível cometimento reiterado de crimes de colarinho branco – mediante a 
simulação de fornecimento de combustíveis junto à empresa “RL DERIVADOS DE PETRÓLEO” –, ense-
jadores de prejuízos estrondosos ao erário do Município de Santo Amaro-BA, conduta que possui repercus-
são elevada em todos os setores da comunidade local, impactando na própria implementação de políticas 
públicas básicas, necessárias à melhoria da precária e miserável qualidade de vida da população respectiva.

De igual forma, a detalhada narrativa extraída da denúncia revela, como já dito, a complexidade fática 
da suposta rede de delitos, praticada por intermédio de modus operandi articulado, com a participação de 
vários agentes, revelador da habilidade que detinham na prática dos ilícitos, certamente pelo seu caráter 
reiterado, sempre no intuito de lograr enriquecimento ilícito às custas da miserabilidade da população do 
Município de Santo Amaro-BA.

Ou seja, não se trata de prisão decorrente da gravidade abstrata dos crimes, mas sim da sua reper-
cussão prática concreta, porquanto, narra-se na exordial da Ação Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228, a 
ocorrência, durante aproximadamente dois anos, de prática reiterada de desvios milionários de dinheiro 
público, através de transações dissimuladas, ações cuja repugnância, aliada às consequências negativas para 
o Município em questão, torna induvidosa a periculosidade do ex-Prefeito em questão.

Outrossim, o Paciente já figura como acusado em outras duas demandas penais, a primeira tombada 
sob o nº 0013030-39.2013.8.05.0000, que teve início junto ao Tribunal de Justiça, considerando que era, à 
época, detentor de foro por prerrogativa funcional (pois ainda era Prefeito), tendo sido recebida a denúncia 
pela Primeira Câmara Criminal em 22 de julho de 2014, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 1º, 
V, do Decreto Lei nº 201/67, bem assim art. 299, c/c art. 69, ambos do Código Penal brasileiro. O referido 
feito, posteriormente, foi remetido à primeira instância, quando o Paciente deixou a gestão do Município de 
Santo Amaro, em razão da perda superveniente da prerrogativa funcional.

A segunda consiste na Ação Penal nº 0000117-78.2017.0228, que trata, também, de suposto esquema 
criminoso de desvio de dinheiro público, com o mesmo modus operandi dos fatos apurados na ação de 
origem, oriundo também da “Operação Adsumus”, mas relacionado, por seu turno, ao eixo investigativo 
referente à aquisição de materiais de construção. No bojo dessa ação, inclusive, foi interposto o Recurso em 
Sentido Estrito nº 0000117-78.2017.8.05.0228, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, objetivando a 
efetivação da custódia cautelar do Paciente, que terminou por ser decretada por este mesmo Órgão Julgador, 
por unanimidade, conforme já fora mencionado anteriormente.
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Igualmente, o Paciente é também alvo dos demais eixos investigativos da “Operação Adsumus”, 
podendo ter contra si deflagradas, a qualquer momento, mais demandas penais por fatos semelhantes aos 
discutidos nestes fólios.

Ademais, por circunstâncias concretas muito menos drásticas, os Juízos singulares, como também os 
colegiados de todo o país, têm decretado e mantido prisões preventivas em casos relacionados a crimes mais 
populares, a exemplo de furto, roubo e tráfico de drogas, na maior parte dos casos envolvendo indivíduos 
de baixo poder aquisitivo e de degradante histórico social e familiar.

Não se justificaria, assim, que em delitos de “colarinho branco” – cuja reprovabilidade é, muitas 
vezes, de maior envergadura, seja pela situação social e econômica mais favorável dos seus autores, seja 
pelas maiores consequências sociais dos atos criminosos –, venha a ser afastada a imposição da medida ex-
trema, em especial quando a gravidade concreta e risco de reiteração encontra-se revelada nos autos, 
como no presente caso, sob pena de se operar uma indevida inversão de valores, com priorização de um sis-
tema penal e processual penal seletivo, que somente atinge os integrantes das camadas sociais mais baixas.

Inclusive, não obstante a “criminalidade de massa” seja, em regra, mais facilmente percebida pela 
população (por diversas razões), é a corrupção generalizada que fomenta boa parte dos problemas sociais, 
os quais, por seu turno, influenciam, muitas vezes, a própria ocorrência dos mencionados delitos mais po-
pulares. Ou seja, a corrupção, indiretamente, termina por “alimentar” ao menos um dentre os tantos fatores 
criminógenos existentes, qual seja a precariedade social no fornecimento de serviços públicos básicos e 
indispensáveis à redução da desigualdade, a exemplo da educação e saúde públicas.

Não por outra razão, em recentíssimo julgado, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus nº 8000599-55.2018.8.05.0000, também manteve 
prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, em situação relativamente semelhante à destes 
autos, envolvendo o ex-prefeito do Município de Muritiba-BA, tendo como principal fundamento a garantia 
da ordem pública, sendo oportuno colacionar a ementa respectiva:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO ADSUMUS. PACIEN-
TE DENUNCIADO, JUNTAMENTE COM MAIS DOIS OUTROS INDIVÍDUOS, COMO 
INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 288 E 317, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO 
ART. 1º, § 4º, DA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGA-
DA. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE 
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

PRETENSÕES DEFENSIVAS:

I) FALTA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESES 
DESCABIDAS. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LI-
BERTATIS EXIGIDOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA 
DA CONDUTA DELITIVA. INDICADA A EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINO-
SA ARTICULADA E ORGANIZADA ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2015, ATUANTE 
NO MUNICÍPIO DE MURITIBA, LIDERADA, NA ÉPOCA, PELO PREFEITO QUE, 
JUNTAMENTE COM EMPRESÁRIOS, VISAVA OBTER VANTAGENS INDEVIDAS 
DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA 
PÚBLICA, AS QUAIS SUPOSTAMENTE TERIAM OCORRIDO POR 30 (TRINTA) 
VEZES. EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ELEMENTOS QUE 
APONTAM, AO MENOS, PARA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚ-
BLICA. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA 
CUSTÓDIA.
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II) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVIES. DESARRAZOADA. INDICADOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS 
AUTORIZADORES PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, TORNA-SE EVI-
DENTE A CAUTELARIDADE DA SEGREGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS IN-
SERTAS NO ART. 312 C/C O ART. 321, AMBOS DA LEI ADJETIVA PENAL. APLICA-
ÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE 
MOSTRA INEFICAZ, AINDA QUE DIANTE DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

III) PACIENTE INDICANDO SER PORTADOR DE DIABETES TIPO B, HIPERTENSÃO, 
ESTEATOSE HEPÁTICA, PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO E ESPONDILOARTROSE 
LOMBAR E ALEGANDO NECESSITAR DE REPOUSO E DE ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO E MEDICAMENTOSO. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRANTES QUE NÃO SE 
DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR QUE REALIZARAM TAL PLEITO PERANTE A 
AUTORIDADE INDIGITADA COATORA. APRECIAÇÃO QUE IMPLICA EM NOTÓRIA 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGA-
DA. LIMINAR RETIFICADA, SENDO DETERMINADO O RESTABELECIMENTO 
DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE." (Processo: HABEAS CORPUS n. 8000599-
55.2018.8.05.0000; Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma; RELATOR: Juiz 
Convocado Francisco de Oliveira Bispo; PACIENTE: ROQUE LUIZ DIAS DOS SANTOS e 
outros; Data do Julgamento: 15/03/;2018) (Grifos acrescidos).

Na mesma linha, em hipótese envolvendo também a “Operação Adsumus”, mas relacionada a outro 
dos agentes envolvidos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de decreto prisional 
que teve como base, dentre outros fundamentos, a gravidade concreta da ação, decorrente da lesão es-
trondosa aos cofres públicos do Município de Santo Amaro-BE, consoante se observa da emenda abaixo 
colacionada:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSO-
CIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUL-
GAMENTO DO CC N. 151.623/BA. QUESTÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO CON-
CRETA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARAN-
TIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE NÃO 
SE ENCONTRA SEGREGADO. ART. 580 DO CPP. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) Apresentada fundamen-
tação concreta para a decretação da prisão preventiva, consistente em que o acusado se 
encontra foragido e integra grupo criminoso, que se estende por outras localidades do 
Estado da Bahia e causou danos milionários para o erário do Município de Santo Amaro, 
não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 3. Havendo a indicação 
de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a apli-
cação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar 
a ordem pública. (...)" (RHC 88.101/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

Não é demais lembrar, também, que em casos recentes envolvendo crimes de natureza também se-
melhante à dos apurados nestes autos, no âmbito da conhecida operação “Lava Jato”, foram decretadas 
prisões preventivas de ex-parlamentares, amparadas no fundamento ora examinado, a exemplo da decisão 
emblemática, que ganhou repercussão nacional, em que o Magistrado Federal Sérgio Mouro decretou a pri-
são preventiva do Ex-Deputado Federal Eduardo Consentino Cunha, mesmo após este já ter perdido o seu 
mandato parlamentar. Senão, veja-se:
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“(...) Embora as prisões cautelares decretadas no âmbito da Operação Lava Jato recebam 
pontualmente críticas, o fato é que, se a corrupção é sistêmica e profunda, impõe se a prisão 
preventiva para debelá la, sob pena de agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os 
custos do enfrentamento hoje são grandes, certamente serão maiores no futuro. O país já 
paga, atualmente, um preço elevado, com várias autoridades públicas denunciadas ou inves-
tigadas em esquemas de corrupção, minando a confiança na regra da lei e na democracia. 
108. Impor a prisão preventiva em um quadro de corrupção e lavagem de dinheiro sistêmica 
é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP). 109. Assim, excepcional não 
é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração da coisa pública revelada pelos processos na 
Operação Lavajato, com prejuízos já assumidos de cerca de seis bilhões de reais somente pela 
Petrobrás e a possibilidade, segundo investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, de 
que os desvios tenham sido utilizados para pagamento de propina a dezenas de parlamenta-
res, comprometendo a própria qualidade de nossa democracia. 110. O caso presente insere se 
claramente nesse contexto. 111. Há indícios de que Eduardo Cosentino da Cunha teria se 
envolvido na prática habitual e profissional de crimes contra a Administração Pública e de 
lavagem de dinheiro. 112. (…) A dimensão e o caráter serial dos crimes estendendo se por vá-
rios anos, é característico do risco à ordem pública. 125. Afinal, as provas são, em cognição 
sumária, da prática reiterada, profissional e sofisticada de crimes contra a Administração Pú-
blica, por Eduardo Cosentino da Cunha, não só em contratos da Petrobrás, mas em diversas 
outras áreas, não raramente com o emprego de extorsão e de terceiros para colher propinas. 
Da mesma forma, colhidas provas, em cognição sumária, da prática reiterada profissional e 
sofisticada de lavagem de dinheiro, com utilização de contas secretas no exterior para ocultar 
e dissimular produto de crimes contra a Administração Pública. (…) 127. Em outras palavras, 
constata se, no caso concreto, indícios de reiteração delitiva em um contexto de corrupção 
sistêmica, o que coloca em risco a ordem pública. 128. A esse respeito, de se destacar os 
precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em diversos habeas corpus impetrados 
por presos na Operação Lavajato, com o reconhecimento, por ampla maioria, da necessidade 
da prisão cautelar em decorrência do risco à ordem pública (…) Enquanto não houver rastre-
amento completo do dinheiro e a total identificação de sua localização atual, há um risco de 
dissipação do produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação. Enquanto não afastado 
o risco de dissipação do produto do crime, presente igualmente um risco maior de fuga ao ex-
terior, uma vez que o acusado poderia se valer de recursos ilícitos ali mantidos para facilitar 
fuga e refúgio no exterior. (...)” (Justiça Federa. Seção Judiciária do Paraná. 13ª Vara Federal 
de Curitiba. Pedido de Prisão Preventiva. Processo nº 5052211-66.2016.4.04.7000/PR. Reque-
rente: Ministério Público Federal. Acusado: Eduardo Consentino Cunha)

Conclui-se, assim, que a gravidade concreta das supostas condutas reiteradamente praticadas ao lon-
go do mandato à época exercido pelo denunciado, revelada pelos altos valores possivelmente desviados dos 
cofres públicos, aliada ao modus operandi da ação, consistente em uma articulação complexa e ardil para 
garantir o êxito da empreitada criminosa, combinados, ainda, ao fato de figurar o Paciente no polo passivo 
de outras demandas penais, demonstram, de forma suficiente, a sua propensão ao cometimento de ilícitos 
penais de “colarinho branco”, de tal forma que se justifica a sua segregação a fim de acautelar o seio social, 
garantindo a ordem pública e evitando a reiteração delitiva respectiva.

Como se não bastasse, também assiste razão ao Juízo de primeiro grau ao apontar a presença de um 
segundo fundamento para a prisão, qual seja a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade, ofe-
rece perigo concreto à colheita probatória.

A respeito do referido fundamento, mais uma vez relevantes as lições do professor Renato Brasileiro 
de Lima. Veja-se:
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“A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir 
que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produ-
ção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade . 
Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supres-
são ou alteração de provas ou documento s, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos 
fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com 
base na conveniência da instrução criminal” (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Processo 
Penal. p. 938/943. 3ª Ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015)

Segundo a decisão atacada, tal conclusão decorre, dentre outros elementos nela apontados, do fato de 
que o Paciente, “como afirmado pelos colaboradores LEONARDO PACHECO e LUIS CLÁUDIO, buscou 
a todo instante forjar uma versão para justificar os fatos em apuração” (fl. 207).

Ora, isso, por si só, revela com tranquilidade o objetivo do Paciente de deturpar a colheita de elemen-
tos, já que buscou evitar a colaboração de dois dos então investigados, demonstrando sua clara intenção de 
dificultar o deslinde dos fatos, o que certamente poderá fazer estando em liberdade.

De igual forma, relata o Ministério Público no bojo do pleito prisional, que o Paciente, “ao desfecho 
do seu mandato, contingenciou o repasse da integralidade do acervo documental municipal, como apontou 
a Procuradoria Municipal, no Ofício nº 005/2017”, buscando “dificultar a descoberta da total extensão de 
suas atividades criminosas e área de influência” (fl. 251).

Pontue-se, portanto, que a conclusão acima não se ampara em meras suposições, mas sim na constata-
ção faticamente embasada de que é intento do Paciente, de forma sorrateira, buscar a turbação da colheita pro-
batória, pois, se o fez na etapa investigatória, com muito mais razão pode-se crer que atuará do mesmo modo 
durante a fase de instrução processual, sobretudo por ser etapa crucial à evidenciação das práticas criminosas.

Sobre a decretação da prisão com base na conveniência da instrução criminal, colaciona-se, ilustrati-
vamente, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFI-
CADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA CONCRE-
TAMENTE GRAVE E COM REPERCUSSÃO NO LOCAL DOS FATOS. CONVENIÊNCIA 
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDADA INTERFERÊNCIA NA COLHEITA PROBATÓ-
RIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
NOTÓRIA INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVI-
DO. (...) Na espécie, verifica-se que as instâncias ordinárias indicaram, de modo satisfatório, a 
necessidade da segregação provisória do recorrente para a garantia da ordem pública, ao apontar 
que a conduta imputada é concretamente grave e repugnante e que teve particular repercussão na 
pequena cidade onde ocorreram os fatos, além do respaldo à conveniência da instrução crimi-
nal, tendo em vista os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial, demonstra-
tivos de que, quando em liberdade, procurou o recorrente interferir na colheita probatória. 
3. A presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, profissão definida e 
residência fixa no distrito da culpa não são garantidoras da concessão da liberdade provisória, 
quando outros elementos constantes dos autos recomendam a custódia preventiva, tal qual ocorre 
na hipótese. (...) (RHC 39.071/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 12/11/2013, DJe 17/03/2014) (Grifos acrescidos).

Imperioso registrar, outrossim, que, diversamente do sustentado pela Impetrante, a medida segre-
gatória é absolutamente contemporânea, pois decretada bem no início da Ação Penal, juntamente ao re-
cebimento da denúncia, visando justamente resguardar a efetividade do processo criminal que estava se 
instaurando, sendo que sobreveio apenas há alguns meses, se revelando fundamental à regular continuidade 
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do processo de origem, que ainda se encontra aguardando a apresentação de resposta pelos acusados, con-
soante se observa em consulta ao sistema SAIPRO

Ainda nesse ponto, não é demais lembrar que o delito de lavagem de capitais, como se sabe, possui 
caráter permanente, se perpetuando enquanto não houver a localização dos valores desviados, exata-
mente como no caso dos autos, reforçando a contemporaneidade da medida extrema decretada na origem. 
De igual forma, a recuperação dos ativos consiste em importante elemento para a evidenciação cabal dos 
fatos – além de minorar os efeitos danosos ao Erário – que pode ser efetivamente dissipado estando o 
Paciente em liberdade, já que é notória sua intenção de dificultar a descoberta clara dos ilícitos cometidos. 
Segue esse mesmo entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgado 
abaixo colacionado, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, sempre feliz em suas colocações:

"HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. OCULTAÇÃO DE 
BENS, DIREITOS E VALORES. CONDUTA DE CUNHO PERMANENTE. REITERAÇÃO 
DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUN-
DAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS IN-
VIÁVEL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. (...) A alegação de que as contas 
no exterior teriam sido movimentadas entre os anos de 2011 a 2015, por si só, não indica ne-
cessariamente o fim da atividade ilícita; sinaliza, antes, a contínua ocultação e branqueamento 
de capitais. Ademais, a aventada ausência de contemporaneidade não se sustenta ante a 
natureza do crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, de cunho permanente, em que 
a agressão ao bem jurídico se perpetua enquanto não desfeito o escamoteio ilícito. (...)". 
(HC 412.846/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
20/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifos acrescidos).

Registre-se, ademais, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis ao Paciente, susten-
tada pela Impetrante, por si só, é incapaz de justificar a revogação do decreto prisional, conforme pacífico 
entendimento jurisprudencial, com o qual coaduna este Desembargador.

De igual forma, estando manifestamente presentes dois dos fundamentos justificadores da prisão pre-
ventiva, não há que se falar em aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A esse respeito, colaciona-se 
o julgado abaixo, exarado também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que trata, a um só tempo, dos 
temas abordados nos dois parágrafos acima:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MA-
JORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTA-
DA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO IMINENTE DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (….) III – Condições 
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o 
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos 
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma 
razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da 
prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, 
consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário Des-
provido.” (RHC 94.498/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
01/03/2018, DJe 09/03/2018) (Grifos acrescidos).

Veja-se, diante de todo o contexto exposto, portanto, que a segregação cautelar imposta pelo Juízo de 
primeiro grau, possui todo o respaldo legal e fático, porquanto indubitavelmente presentes os pressupostos, 
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requisitos e fundamentos para a adoção da medida excepcional, notadamente o risco à ordem pública e a 
conveniência da instrução criminal, conforme acima exposto, sendo de rigor o afastamento da liminar de-
ferida em caráter precário, reestabelecendo-se a necessária prisão preventiva do Paciente.

3) DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO 
HC Nº 444130/BA

Por fim, importa mencionar, para afastar eventuais dúvidas, que após a decretação da prisão preventiva 
do Paciente por esta Turma Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000345-53.2017.8.05.0228, 
impetrou-se Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, tombado sob o nº nº 444130/BA, sendo 
deferida em seu favor o pleito liminar, com suspensão dos efeitos da decisão deste Órgão fracionário.

Todavia, o mencionado RESE referia-se à Ação Penal de origem nº 0000117-78.2017.8.05.0228, que 
embora também advenha da “Operação Adsumus”, foi deflagrada ainda no início do ano de 2017 e tem 
como objeto outro eixo do esquema criminoso, qual seja suposto desvio de valores relacionados à aquisição 
de materiais de construção por parte do Município de Santo Amaro-BA, durante a gestão do ora Paciente.

Por seu turno, este Writ, consoante reiteradamente dito nos parágrafos acima, tem origem na Ação 
Penal nº 0001650-72.2017.8.05.0228, cujo objeto consiste no desvio de recursos públicos relacionados à su-
posta aquisição de combustíveis, também por parte da Prefeitura Municipal de Santo Amaro-BA.

Veja-se, portanto, que o entendimento adotado por este Desembargador não afronta a decisão liminar 
proferida no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 444130/BA, 
já que, como visto, referem-se a supostos fatos criminosos diversos, embora similares.

Aproveitando o ensejo, apenas a fim de corroborar todo o raciocínio antes delineado, quando do 
exame da presença dos fundamentos justificadores da prisão preventiva, cumpre registrar que o Paciente, 
à época da decretação da prisão preventiva ocorrida no bojo do Recurso em Sentido Estrito acima mencio-
nado, furtou-se ao cumprimento da ordem respectiva, passando à condição de “foragido”, conforme restou 
inclusive divulgado em diversos veículos de comunicação, demonstrando claramente não ter a menor inten-
ção de colaborar com a Administração da Justiça.

Ante o exposto, vota-se pelo exame da presente demanda como Ação de Habeas Corpus, DENE-
GANDO-SE a ordem pretendida, com a consequente revogação da decisão liminar de fls. 173/178 e res-
tabelecimento do decreto de prisão preventiva de origem, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas.

A presente decisão possui força de MANDADO DE PRISÃO.

*****

TJBA – Habeas Corpus nº 0028570-88.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, Rela-
tor: Des. Luiz Fernando Lima, julgado em 05/02/2018

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ACUSADO DA 
PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE PELA 
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. COMPATIBILIDADE COM O ART. 93, 
IX, DA CF/88. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA BEM FUN-
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DAMENTADA. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. 
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 
de Drogas, preso em flagrante no dia 28/09/2017, em poder de 6,45 gramas de 
cocaína, 27,65 gramas de crack e 825,00 gramas de maconha.
2. “A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para 
ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das ga-
rantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagran-
te em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessida-
de” (STJ – HC 420.337/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).
3. O STJ possui entendimento de que a utilização da técnica de motivação per 
relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação 
dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, 
IX, da Constituição Federal, sendo diversos os precedentes do Supremo Tribunal 
Federal reafirmando tal entendimento. In casu, a decisão adotou as razões postas 
pelo Ministério Público em seu opinativo, acrescendo que não houve modifica-
ção do quadro fático após a conversão do flagrante em preventiva, procedendo 
em total compatibilidade com a técnica da motivação per relacionem, devida-
mente acolhida como legítima pelos Tribunais Superiores, como dito.
4. A decisão que decretou a preventiva se encontra suficientemente fundamen-
tada em dados concretos decorrentes do flagrante efetuado, devendo ser res-
guardada e garantida a ordem pública diante da real possibilidade de reiteração 
delituosa por parte do agente.
5. Diante do histórico criminal do paciente, resta justificável a sua segregação 
cautelar, evitando-se, com a sua soltura, que volte a delinquir. Como já decidiu o 
STF, “a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar 
a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos” (HC 
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005).
6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0028570-88.2017.805.0000, impetrado 

pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente FRANKLIN SANTOS, 
apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié – BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, pelas razões 
alinhadas no voto do Relator.

RELATÓRIO
Cuida-se de ação de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Esta-

do da Bahia, por intermédio de um de seus membros, em favor de FRANKLIN SANTOS, apontando como 
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime de Jequié.
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Informa que o Paciente foi preso em flagrante delito em 28.09.2017, pela suposta prática da conduta 
prevista no art. 33, da Lei 11.343/2006, custódia posteriormente convertida em preventiva.

Alega que o Paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não foi realizada audiên-
cia de custódia, contrariando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, também, o Pacto Interna-
cional de Direitos Civis e Políticos.

Argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão adotou como razão de 
decidir o parecer do Ministério Público, o que caracteriza ausência de motivação.

Ademais, assevera que a Denúncia só foi oferecida em 04.12.2017, ou seja, após dois meses e um dia 
da prisão, contrariando o disposto no art. 51, da Lei nº 11343/2006, restando configurado o excesso de prazo, 
razão pela qual deve ser relaxada a prisão.

Com tais considerações, pugna pela concessão, em caráter liminar, do mandamus, para que seja ex-
pedido o competente Alvará de Soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Distribuído o feito (fl. 43), coube-me a relatoria do mesmo, tendo sido indeferido o pedido liminar, 
conforme decisão de fls. 46/47.

A Autoridade Coatora prestou as informações de fls. 49/51.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, a mesma, por meio do parecer de fls. 53/63, opinou pela 
denegação da ordem.

É o que importa relatar.

VOTO

Conheço do pedido, uma vez que atendidas as exigências de admissibilidade da espécie, não sendo 
devida a concessão da ordem, vez que, diversamente do quanto indicado na inicial, inexiste qualquer nu-
lidade ser sanada no feito de origem.

In casu, a não realização de audiência de custódia não macula o processo, pois, após comunicação do 
flagrante, o Magistrado decretou a preventiva do Paciente, aduzindo que:

“Em consulta ao sistema E-SAJ, verifica-se que o autuado responde a outra ação penal neste 
Juízo, pelo crime de porte de arma (autos nº 0502285-63.2017.8.05.0141), tendo sido beneficia-
do recentemente com a liberdade provisória, encontrando-se submetido à medidas cautelares 
diversas da prisão.

Conforme aduzido pelo Ilustre Representante do Ministério Público, a liberdade do autuado 
violará gravemente a Ordem Pública, ante a grande probabilidade de reiteração delitiva. Não 
se pode olvidar que o fato de ter sido preso novamente em flagrante indica uma personalidade 
voltada para a prática delitiva, bem como o total desrespeito à Lei e às Decisões Judiciais, 
tendo em vista que, em liberdade, o autuado continua a ignorar os mandamentos Estatais.”

Quanto ao particular, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “a não realização de audiên-
cia de custódia não é suficiente, 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 flagrante 
em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade” (HC 420.337/SP, Rel. Mi-
nistro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).
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No mesmo sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUA-
LIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LI-
BERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não realiza-
ção 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 determi-
nação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos 
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 mo-
dus operandi do crime ou do comportamento anterior ou posterior do acusado, ficar evidenciada 
anormal periculosidade e, portanto, o risco de praticar novos ilícitos (...).” (STJ – RHC 87.814/
AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, 
DJe 19/12/2017).

Lado outro, não há como se reconhecer como nula a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento 
da prisão feito pela Impetrante fazendo alusão ao parecer do Ministério Público, mormente quando indicou 
o Magistrado que “os fundamentos da prisão decretada por este Juízo em 10 de outubro de 2017 perma-
necem inalterados, já tendo sido apreciada a legalidade do presente auto de prisão em flagrante, não se 
verificando ilegalidade apta a ensejar o relaxamento”.

Nessa passo, cumpre registrar que o STJ possui entendimento de que a utilização da técnica de moti-
vação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as ado-
te como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo diversos 
os precedentes do Supremo Tribunal Federal reafirmando tal entendimento:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINO-
SA, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, ADVOCACIA ADMI-
NISTRATIVA E CONCUSSÃO. COMPETÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE INTERCEPTA-
ÇÕES TELEFÔNICAS. PREVENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A fundamentação 
per relacionem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do 
juiz natural e da fundamentação das decisões." (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015). (...)” (STJ – RHC 
83.938/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, 
DJe 22/11/2017)

In casu, a decisão adotou as razões postas pelo Ministério Público em seu opinativo, acrescendo que 
não houve modificação do quadro fático após a conversão do flagrante em preventiva, procedendo em total 
compatibilidade com a técnica da motivação per relacionem, devidamente acolhida como legítima pelos 
Tribunais Superiores, como acima demonstrado.

No mais, a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado revelou-se bastante fundamentada, 
apegando-se a fatos concretos que justificam a segregação cautelar.

Com efeito, conforme consta da decisão combatida:

“Em consulta ao sistema E-SAJ, verifica-se que o autuado responde a outra ação penal neste 
Juízo, pelo crime de porte de arma (autos nº 0502285-63.2017.8.05.0141), tendo sido beneficia-
do recentemente com a liberdade provisória, encontrando-se submetido à medidas cautelares 
diversas da prisão.
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Conforme aduzido pelo Ilustre Representante do Ministério Público, a liberdade do autuado 
violará gravemente a Ordem Pública, ante a grande probabilidade de reiteração delitiva. Não 
se pode olvidar que o fato de ter sido preso novamente em flagrante indica uma personalidade 
voltada para a prática delitiva, bem como o total desrespeito à Lei e às Decisões Judiciais, tendo 
em vista que, em liberdade, o autuado continua a ignorar os mandamentos Estatais.

Ademais, a gravidade concreta do crime demonstra o risco que sua liberdade representa à Paz 
Social. Com efeito, o delito de tráfico de drogas, doloso e punido com pena de reclusão, é consi-
derado hediondo justamente por se tratar de uma das maiores pragas a que nossa sociedade vem 
sendo submetida. Os indivíduos ligados à traficância oferecem grande perigo à saúde pública 
na medida em que difundem o vício, sendo responsáveis pelo aumento do consumo de drogas 
e, por isto, deve a Justiça atuar com mais firmeza ”.

Como se vê, a decisão fundamentou-se na possibilidade concreta de o paciente voltar a cometer delitos 
se posto em liberdade, sendo recomendável a sua segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração delituosa.

Como já decidiu o STF, “a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a 
reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos” (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJ 03/06/2005).

No mesmo sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUA-
LIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE 
RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PRE-
VENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVEN-
TIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR 
POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Ju-
ízo processante ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e insufi-
ciência ou inadequação de substituição por medida diversa, deverá convertê-la em preventiva 
quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do CPP, inde-
pendente de representação ou requerimento. 2. A necessidade da segregação cautelar encontra-
-se fundamentada na garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade do recorrente, 
caracterizada pela reiteração de práticas delituosas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orien-
tação uníssona, entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar 
(art. 312 CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em 
Habeas Corpus a que se nega provimento.” (STJ – RHC 36.087/MG, Rel. Ministro CAMPOS 
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado 
em 02/05/2013, DJe 08/05/2013)

Demais disso, o argumento de possuir o pacientes condições pessoais favoráveis não pode ser aco-
lhido, uma vez que também já é pacificado no STJ que as referidas características não são garantidoras de 
eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar 
são suficientes para respaldá-la (STJ – RHC 39.449/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, 
julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013; e, RHC 37.652/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, 
julgado em 03/09/2013, DJe 13/09/2013).

Por tais razões, o voto é no sentido de CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada.

*****
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TJBA – Habeas Corpus nº 0006582-11.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Rela-
tor: Des Abelardo Silva da Matta Neto, julgado em 30/05/2017

PRISÃO PREVENTIVA. INFRAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS 
ARTS. 90 E 96, I E IV, DA LEI 8666/93, C/C ARTS. 288 E 69 DO CÓDIGO 
PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARAN-
TIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE, INCLUSIVE 
PELA POSSIBILIDADE DE VOLTAR AO CONVÍVIO COM OS PAR-
CEIROS DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDA-
DE. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVER-
SAS DA PRISÃO QUANDO A CONSTRIÇÃO SE ENCONTRA JUSTI-
FICADA E MOSTRA-SE NECESSÁRIA, DADA A POTENCIALIDADE 
LESIVA DA INFRAÇÃO E A PROBABILIDADE EFETIVA DE CONTI-
NUIDADE NA ATIVIDADE CRIMINOSA, EVIDENCIANDO QUE PRO-
VIDÊNCIAS MAIS BRANDAS NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA A 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FA-
VORÁVEIS NÃO TÊM, EM PRINCÍPIO, O CONDÃO DE REVOGAR A 
PRISÃO CAUTELAR, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIEN-
TES A DEMONSTRAR A SUA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I– Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão exarada pelo Juízo 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que decretou a prisão preventiva do 
paciente em virtude da suposta infração aos crimes previstos nos arts. 90 e 96, 
I e IV, da Lei 8666/93, c/c arts. 288 do Código Penal, relacionadas ao Pregão 
Presencial nº 110/2015, deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Ilhéus/Ba.

Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da pre-
ventiva, seja pela inexistência de indícios plausíveis de autoria, seja pela ausência 
de elementos concretos a indicar a necessidade da prisão preventiva do paciente. 
Sustenta ainda que, caso persista a segregação cautelar do paciente, esta repre-
sentará, na prática, a cassação do seu mandado eletivo, levando-se em conta, que 
se trata do vereador mais votado no Município e o único da oposição na Câmara 
Municipal de Ilhéus.

Sustenta ainda que a decisão prolatada pela autoridade coatora apenas se respal-
dou no cargo que o paciente exercia na Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Ilhéus e na gravidade em abstrato dos crimes sob apuração e que a 
exordial acusatória não individualiza as condutas supostamente praticadas pelo 
paciente, não se podendo constatar, até o momento, o fumus comissi delicti, haja 
vista que o sigilo bancário do paciente foi quebrado, não tendo sido encontrado 
nada de ilícito e, da mesma forma, as interceptações telefônicas não lograram 
apresentar qualquer indício de prática criminosa.
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Ademais, salientam que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes, 
ocupação lícita, ocupante de cargo de vereador do município de Ilhéus e residên-
cia fixa, inexistindo razões idôneas para sua manutenção sob custódia. Desse 
modo, asseveram que a prisão preventiva é desproporcionalmente gravosa ao 
paciente, o qual terá o seu mandato eletivo cassado indiretamente, ante a sua 
prisão preventiva.

Por fim, ressalta a possibilidade de substituição da segregação provisória por 
medidas cautelares, salientando que inexiste, no caso em apreço, risco de fuga ou 
de embaraçamento da instrução processual e nem risco a ordem pública.

II– Narra a representação Ministerial que, com a deflagração da denominada 
Operação “Citrus”, foi desarticulado esquema criminoso que, pelo menos desde 
2009, desviava verbas públicas do Município de Ilhéus, mediante extenso es-
quema de fraudes a licitações e contratos, promovendo, na sequência, a lavagem 
dos proveitos econômicos ilicitamente obtidos, além da prática de outros crimes 
congêneres.

Em 30/03/2017, o M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus 
decretou a prisão preventiva de Enoch Andrade Silva, Jamil Chagouri Ocké e 
Kácio Clay Silva Brandão.

Na evolução das apurações, foram colhidas provas, em cognição sumária, de um 
grande esquema criminoso incrustado efetivamente na administração pública 
do município de Ilhéus. Verificou-se que o núcleo empresarial e o núcleo polí-
tico-administrativo atuavam em diversas secretarias municipais, bem como na 
Câmara de Vereadores, monopolizando o fornecimento de bens diversos ao Mu-
nicípio, sobretudo gêneros alimentícios, eletroeletrônicos e todos os bens móveis 
passíveis de serem classificados como “material de expediente/escritório”.

Ainda em apertada síntese, sustenta o Parquet Estadual que Enoch Andrade 
Silva seria o proprietário de fato de diversas empresas constituída em nome de 
terceiros. Ademais, essas empresas participariam de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Ilhéus/Bahia, sendo que esses certames seriam previamente acorda-
dos com os integrantes do núcleo-administrativo para lhe garantir a vitória.

Consta que a chegada do paciente à Secretaria de Desenvolvimento Social ala-
vancou os negócios ilícitos do grupo, assim como seria ele o responsável por 
levar o referido “esquema” para as demais Secretarias.

Narra que o paciente seria também o responsável por introduzir o já narrado 
modus operandi nas licitações da Câmara de Vereadores do Município de Ilhéus, 
pois a partir de 2013, ano em que foi eleito vereador, as empresas do núcleo eco-
nômico-empresarial teriam vencido diversas licitações naquela Casa Legislativa.

Ainda segundo a denúncia, as supostas ações fraudulentas perpetradas objetiva-
riam o direcionamento da adjudicação dos objetos dos certames públicos para as 
empresas pertencentes a Enoch e seus familiares (e outros empresários), benefi-
ciando-se financeiramente e ao suposto grupo criminoso que as alicerçaria nas 
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respectivas empreitadas delitivas, ensejando, em última análise, enorme prejuízo 
ao caráter competitivo e do procedimento licitatório e ao erário municipal.

Por tais motivos, a magistrada de primeiro grau decretou a prisão preventiva do 
paciente.

III– Faz-se necessário registrar que o provimento jurisdicional encontra-
-se devidamente fundamentado nos fartos elementos angariados pelo Mi-
nistério Público, na operação promovida pelo GAECO, que deu azo à ins-
tauração dos procedimentos de interceptação telefônica, registrado sob o nº 
0302091-98.2016.8.05.0103; procedimento de afastamento dos sigilos fiscal e 
bancário nº 0302232-20.2016.8.05.0103; procedimento de conduções coerci-
tivas nº 0300560-40.2017.8.05.0103 e procedimento de prisões temporárias nº 
0300559-55.2017.8.05.0103 e procedimento de Buscas e Apreensões nº 0300556-
03.2017.8.05.0103, todos relacionados à “Operação Citrus”.

Mais a mais, compulsando o acervo documental, que encontra-se na mídia ane-
xada às fls. 142, observa-se que Enoch na ação penal desempenharia papel de 
proeminência nesse esquema criminoso, sendo, supostamente, o líder desse nú-
cleo empresarial.

Além do núcleo empresarial, descobriu-se a existência de um núcleo político 
inicialmente incrustado na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas que, ao 
longo das investigações, apurou-se que se espraiava para outro setores da Ad-
ministração Pública Municipal, alcançando as Secretarias de Educação, Saúde, 
Administração, Desenvolvimento Urbano, Gabinete do Prefeito, Agricultura e 
Pesca e também para a Câmara de Vereadores.

Na hipótese em apreço, o Paciente, como visto, teve a prisão decretada por im-
putação, cumulativa, de condutas delitivas tipificadas nos arts. 90 e 96, I e IV, da 
Lei 8666/93 c/c art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal.

As tipificações penais correspondentes à acusação preveem apenamento supe-
rior ao piso de 04 (quatro) anos, enquadrando-se, na hipótese prevista no art. 313, 
I, do Código de Processo Penal, precedentemente transcrito.

Portanto, não há que se cogitar manifesta ilegalidade do aprisionamento cautelar, 
eis que respaldado nas hipóteses normativas de utilização da medida.

IV – A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada através do 
Relatório Financeiro LAB-LD/CSI/MPBA – 006/2017, dos dados fornecidos 
pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, dos áudios captados mediante 
autorização judicial e respectivas degravações, das atas de licitações diversas 
das várias empresas investigadas, e dos depoimentos dos investigados e pesqui-
sas de vínculos realizadas pela CSI.

Assim, a magistrada de primeiro grau cuidou de destacar, pormenorizadamente, 
todos os indícios de envolvimento do paciente e demais acusados na empreita-
da criminosa, deixando evidente que o paciente, na qualidade de vereador do 
município de Ilhéus e Secretário Municipal, não só possuiria conhecimento do 
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esquema fraudulento liderado pelo corréu Enoch, como atuaria em contratos 
administrativos e nas licitações municipais, juntamente e por intermédio do seu 
assessor Kácio.

Carecem, pois, de respaldo as alegações suscitadas acerca da ausência de indí-
cios de autoria, relativamente ao paciente.

Os termos de depoimentos e de declarações acostados, aliados à prova documen-
tal, respaldam as conclusões da Magistrada quanto à prova da materialidade e 
comprovação indiciária da autoria delitiva, deixando patentes as circunstâncias 
da ocorrência.

Com efeito, a expansão da investigação de vínculos, somada a outras provas, 
notadamente aquelas colhidas a partir das decisões proferidas nos já menciona-
dos autos de interceptação telefônica e afastamento de sigilos fiscal e bancário, 
acabou revelando indícios de que o então Secretário de Desenvolvimento Social 
e hoje vereador, Jamil Chagouri Ocké, ora paciente, e seu assessor direto e suces-
sor na titularidade dessa pasta, Kácio Clay Silva Brandão, mantêm uma relação 
íntima com o esquema criminoso operado por Enoch, que, de acordo com o 
sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, as empresas li-
deradas por Enoch receberam muitos milhões de reais por meio de contratos fir-
mados com a Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Educação, Secretaria de Desen-
volvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Agricultura e 
Pesca, conforme se verifica na mídia anexa às fls. 142.

A prisão preventiva, repise-se, lastreou-se em necessidade de preservação da 
ordem pública, justificativa patenteada nos fólios, em razão dos elementos en-
contrados. Segundo apurado, tais vínculos restaram demonstrados pelo relatório 
da bilhetagem, onde consta intensa comunicação entre os terminais registrados 
e/ou utilizados por Enoch e seu grupo de empresas com aqueles titularizados por 
Jamil e Kácio. Não fosse isso o bastante, nota-se, pelos documentos acostados, 
que a partir de 2013, período coincidente com o mesmo ano da posse de Jamil 
como Vereador e sua nomeação posterior à Secretaria de Desenvolvimento So-
cial, seguido por seu auxiliar direto Kácio Clay, houve um aumento significativo 
nos valores recebidos pelas empresas do grupo de Enoch.

Segundo ainda consta, as investigações em curso revelaram que, por intermédio 
do paciente, o esquema operado por Enoch estendeu-se para a Câmara de Ve-
readores, ganhando substrato a partir de 2013, após a já citada eleição de Jamil 
para o cargo de vereador do Município de Ilhéus, quando então Enoch passou a 
dominar a venda de materiais de expediente/escritórios também para o Legisla-
tivo local.

O embasamento apresenta, como registra a transcrição do decreto prisional, 
elementos objetivos acerca da convicção do Julgador, conclusão extraída das 
pesquisas empreendidas pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteli-
gência do Ministério Público do Estado da Bahia – CSI/MPBA, bem como dos 
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depoimentos colhidos, do Relatório Financeiro e os Relatórios de Monitoração 
Eletrônica, que indicam a proeminência da atuação de ENOCH no referido es-
quema criminoso, sendo o provável líder principal do núcleo econômico-empre-
sarial.
Impende consignar que a gravidade dos fatos é inconteste e a engenhosidade 
da quadrilha demonstra organização e elevada periculosidade, uma vez que, ao 
que tudo indica, por intermédio da influência do paciente, o esquema de Enoch 
estendeu-se também para a Câmara de Vereadores, evidenciando um articulado 
modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa.
Portanto, há imperiosa necessidade de se acautelar o meio social e de se garantir a 
credibilidade da justiça, o que justifica, nesse momento, a não concessão de medi-
da cautelar diversa da segregação, de maneira que escorreita a decisão de 1º grau.
V – Destarte, é inteligível que a segregação provisória destina-se também a evi-
tar possível reiteração delitiva, quando, logicamente, presentes o periculum li-
bertatis e o fumus comissi delicti, inclusive pela possibilidade de voltar ao con-
vívio com os parceiros do crime. No caso em foco, claramente, encontram-se 
demonstrados tais requisitos, fazendo-se necessária para acautelar o meio social 
de possível reiteração delitiva do Paciente, garantindo a credibilidade da Justiça.
O periculum libertatis, nesta senda, também é manifesto, haja vista que os cri-
mes foram praticados, em tese, com excesso de poder e corrupção durante o 
exercício das funções do paciente em cargos municipais. Ainda que ele não exer-
ça mais o referido cargo na Secretaria referida, o alcance do grupo criminoso 
ainda está sob investigação, de modo que o término do exercício formal do cargo 
não é argumento suficiente para elidir o raciocínio de que o paciente pode conti-
nuar a exercer influência política no município.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "A prisão cautelar justificada no 
resguardo da ordem pública visa a prevenir a reprodução de fatos criminosos 
e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade a pessoa que, 
diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra 
ser dotado de periculosidade ou portar elementos subjetivos que indicam a 
sua inadequação ao ambiente social" (HC n. 148.262⁄AM, Rel. Ministro Napo-
leão Nunes Maia Filho, 5ª T., DJe 8⁄3⁄2010, destaquei).
VI – Ademais, a vultuosa quantia, em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais) desviada do erário municipal, demonstra a periculosidade concreta do 
paciente e demais envolvidos, devendo-se frisar que as investigações ainda não 
identificaram sua integral destinação, estando, portanto, pendente de recupera-
ção pela Justiça
Por essa razão, torna-se imprescindível a manutenção da medida vergastada, 
também, para assegurar a instrução e a aplicabilidade da lei penal, evitando-se 
obstáculos na descoberta de sua origem, bem como de eventuais bens ilícitos 
consectários.
VII – No que concerne à desnecessidade da segregação, as condições pessoais 
favoráveis ao réu não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo 
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à liberdade provisória se a imposição da prisão processual é recomendada por 
outros elementos dos autos, hipótese verificada in specie.
Vale registrar ainda que, segundo consta, o esquema criminoso não sofreu so-
lução de continuidade com nova mudança de Gestão, mesmo tendo havido al-
ternância do grupo político na condução do Poder Executivo e mesmo apesar da 
ampla renovação dos quadros de vereadores nas últimas eleições para a Câma-
ra Municipal de Ilhéus. O grupo criminoso continuou sendo contemplado com 
prorrogações de contratos na Prefeitura e com a adjudicação de contratos oriun-
dos de licitações claramente dirigidas na Câmara neste ano de 2017, conforme 
demonstram os dados retirados da Transparência Municipal e as informações 
requisitadas à Câmara de Vereadores por conta das licitações promovidas nos 
primeiros dias de fevereiro deste ano.
Desta forma, há necessidade acautelar a ordem pública e a credibilidade da justi-
ça, bem como coibir a reiteração delitiva, vez que há fortes indícios da capacida-
de de perpetuação do esquema montado pelo paciente e demais réus e entranha-
do na Administração Pública, aliado ao modus operandi, que revela a facilidade 
com o qual o grupo criminoso possivelmente cria empresas em nome de laranjas.
Portanto, em tese, as provas até o momento coletadas e analisadas apontam para 
a participação do paciente como sendo o Coordenador do núcleo político-admi-
nistrativo da associação criminosa instalada na SEDES, lhe competindo defla-
grar os processos licitatórios a seu cargo de Secretário, mediante uso de justifica-
tivas lacônicas das respectivas demandas e, no último momento de participação 
do núcleo político-administrativo, efetuar pessoalmente e em concurso com Rai-
mundo Borges, os atos de transferências bancárias, concretizando o benefício 
econômico para o grupo de Enoch.
VI– No tocante aos argumentos utilizados refutando ponto a ponto os motivos 
ensejadores da custódia e a análise profunda do teor das interceptações telefô-
nicas e informações administrativas e contábeis da Secretaria em que atuava o 
inculpado demonstra clara incursão no mérito da ação penal já instaurada em 
desfavor do paciente e demais corréus, sendo analisado em momento oportuno, 
diante da necessidade de dilação probatória, incabível nesta seara procedimental 
discussão extensa acerca da autoria delitiva.
VIII – PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA OR-
DEM.
IX – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 0006582-11.2017.8.05.0000, em que 
figura, como paciente, JAMIL CHAGOURI OCKÉ e, como autoridade coatora, o M.M. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 
2ª Turma Criminal da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em 
CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador relator.
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RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ordem de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrada 
em favor de Jamil Chagouri Ocké, que se diz ilegitimamente recluso por ato emanado do MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, apontado coator.

Consta na narrativa, em condensada síntese, que o Paciente é vereador do Município de Ilhéus e está 
sendo investigado pela 8ª Promotoria de Justiça daquela Comarca e pelo GAECO – Grupo de Atuação 
Especial e Combate a Organizações Criminosas, na denominada Operação “CITRUS”, cuja finalidade é a 
apuração de supostas fraudes em licitações realizadas pelo Poder Público Municipal, notadamente em rela-
ção ao Pregão Presencial nº 110/2015, levado a efeito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Nesse contexto, o Ministério Público requereu a prisão temporária do Paciente à Autoridade apontada 
coatora, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a qual foi deferida e cumprida no dia 21/03/2017, sendo esta prorro-
gada e, em seguida, convertida em prisão preventiva no dia 30/03/2017.

Sustenta a impetração que a retromencionada decisão que decretou o recolhimento cautelar apresenta 
fundamentação genérica, sem demonstrar fatos concretos ou fundamentos jurídicos capazes de respaldá-la, 
sobretudo porque seriam demasiadamente frágeis os indícios de autoria utilizados para firmar o convenci-
mento pelo fumus comissi delicti.

Aduz, ainda, restarem, in totum, ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, 
mormente por não se poder cogitar a necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, a conve-
niência da instrução criminal ou imperatividade do recolhimento para assegurar a aplicação da lei penal, 
inclusive em face dos predicativos pessoais ostentados pelo Paciente, os quais autorizariam a imposição de 
medida diversa da prisão.

Com lastro nessa narrativa, postula a concessão liminar da Ordem e, no mérito, a sua confirmação, 
para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Para alicerçar as teses sustentadas, encartou, ao writ, os documentos de fls. 28 usque 142.
A liminar foi indeferida às fls. 146/150, oportunidade em que foram solicitadas informações à auto-

ridade coatora.
Instada a se manifestar, a autoridade apresentou informes, às fls. 152/153, consignando textualmente 

dentre outros fatos que:

“ (...) Já o núcleo político-administrativo estaria inserido na Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Município de Ilhéus, titularizada, à época, pelo réu, ora paciente, Jamil Chagou-
ri Ocké (vereador eleito em 2012 e reeleito em 2016), então Secretário de Desenvolvimento 
Social, juntamente com seu assessor direto, também réu, Kácio Clay Silva Brandão, os quais 
seriam os responsáveis por viabilizar os interesses ilícitos de Enoch junto à citada unidade 
administrativa municipal.
Consoante as investigações, esse esquema já teria migrado para o poder legislativo local, a 
partir de 2013, com a eleição de Jamil Chagouri Ocké para o cargo de vereador, circunstância 
que coincide com o momento em que Enoch Andrade Silva teria passado a dominar a venda de 
materiais de “expediente/escritório” para Câmara de Vereadores de Ilhéus.
No dia 21.03.2017, foi deflagrada “ Operação Citrus”, ocasião em que foram cumpridos seis 
mandados de prisão temporária, com prazo de cinco dias, entre os quais o de Enoch Andrade 
Silva, Lucival Bomfim Roque, Thayane Lopes Santos, Wellington Andrade Novais, Jamil Cha-
gouri Ocké e Kácio Clay Silva Brandão, seis mandados de condução coercitiva e vinte e sete 
mandados de busca e apreensão”.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
153

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação do habeas corpus.

É o sinóptico relatório.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Ilhéus, que decretou a prisão preventiva do paciente Jamil Chagouri Ocké, em virtude da 
suposta infração aos crimes previstos nos arts. 90 e 96, I e IV, da Lei 8666/93, c/c art. 288 do Código Penal, 
relacionadas ao Pregão Presencial nº 110/2015, deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Ilhéus/Ba.

Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da preventiva, seja pela ine-
xistência de indícios plausíveis de autoria, seja pela ausência de elementos concretos a indicar a necessidade 
da prisão preventiva do paciente. Sustenta ainda que, caso persista a segregação cautelar do paciente, esta 
representará, na prática, a cassação do seu mandado eletivo, levando-se em conta, que se trata do vereador 
mais votado no Município e o único da oposição na Câmara Municipal de Ilhéus.

Sustenta ainda que a decisão prolatada pela autoridade coatora apenas se respaldou no cargo que 
o paciente exercia na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Ilhéus e na gravidade em 
abstrato dos crimes sob apuração e que a exordial acusatória não individualiza as condutas supostamente 
praticadas pelo paciente, não se podendo constatar, até o momento, o fumus comissi delicti, haja vista que 
o sigilo bancário do paciente foi quebrado, não tendo sido encontrado nada de ilícito e, da mesma forma, as 
interceptações telefônicas não lograram apresentar qualquer indício de prática criminosa.

Outrossim, salientam que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita, 
ocupante de cargo de vereador do município de Ilhéus e residência fixa, inexistindo razões idôneas para sua 
manutenção sob custódia. Deste modo, asseveram que a prisão preventiva é desproporcionalmente gravosa 
ao paciente, o qual terá o seu mandato eletivo cassado indiretamente, ante a sua prisão preventiva.

Por fim, ressalta a possibilidade de substituição da segregação provisória por medidas cautelares, 
salientando que inexiste, no caso em apreço, risco de fuga ou de embaraçamento da instrução processual e 
nem risco a ordem pública.

Passa-se a análise do caso em apreço.

Narra a representação Ministerial que, com a deflagração da denominada Operação “Citrus”, foi 
desarticulado esquema criminoso que, pelo menos desde 2009, desviava verbas públicas do Município de 
Ilhéus, mediante extenso esquema de fraudes a licitações e contratos, promovendo, na sequência, a lavagem 
dos proveitos econômicos ilicitamente obtidos, além da prática de outros crimes congêneres.

Em 30/03/2017, o M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus decretou a prisão 
preventiva de Enoch Andrade Silva, Jamil Chagouri Ocké e Kácio Clay Silva Brandão.

Segundo o Parquet, o complexo “esquema criminoso” é constituído por dois núcleos:
a) Um núcleo econômico-empresarial, formulado por Enoch Andrade Silva, Thayana Lopes 
Santos, Wellington Andrade Novais, Marileide Santos Silva de Oliveira e Elisabete Andrade 
Silva.

b) Um suposto núcleo político-administrativo, formado por Jamil Chagouri Ocké, Kácio Clay 
Silva Brandão e Raimundo Borges da Silva
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Na evolução das apurações, foram colhidas provas, em cognição sumária, de um grande es-
quema criminoso incrustado efetivamente na administração pública do município de Ilhéus. 
Verificou-se que o núcleo empresarial e o núcleo político-administrativo atuavam em diversas 
secretarias municipais, bem como na Câmara de Vereadores, monopolizando o fornecimento de 
bens diversos ao Município, sobretudos gêneros alimentícios, eletroeletrônicos e todos os bens 
móveis passíveis de serem classificados como “material de expediente/escritório”.

Ainda em apertada síntese, sustenta o Parquet Estadual que Enoch Andrade Silva seria o pro-
prietário de fato de diversas empresas constituídas em nome de terceiros. Ademais, essas em-
presas participariam de licitações da Prefeitura Municipal de Ilhéus/Bahia, sendo que esses 
certames seriam previamente acordados com os integrantes do núcleo administrativo para lhe 
garantir a vitória.

Consta que a chegada do paciente à Secretaria de Desenvolvimento Social alavancou os negó-
cios ilícitos do grupo, assim como seria ele o responsável por levar o referido “esquema” para 
as demais Secretarias.

Narra que o paciente seria também o responsável por introduzir o já narrado modus operandi 
nas licitações da Câmara de Vereadores do Município de Ilhéus, pois a partir de 2013, ano em 
que foi eleito vereador, as empresas do núcleo econômico empresarial teriam vencido diversas 
licitações naquela Casa Legislativa.

Mais a mais, essas empresas participariam de licitações da Prefeitura Municipal de Ilhéus/
Bahia, sendo que esses certames seriam previamente acordados com os integrantes do núcleo 
administrativo para lhe garantir a vitória.

Ainda segundo a denúncia, as supostas ações fraudulentas perpetradas objetivariam o dire-
cionamento da adjudicação dos objetos dos certames públicos para as empresas pertencentes a 
Enoch e seus familiares (e outros empresários), beneficiando-se financeiramente e ao suposto 
grupo criminoso que as alicerçaria nas respectivas empreitadas delitivas, ensejando, em última 
análise, enorme prejuízo ao caráter competitivo e do procedimento licitatório e ao erário mu-
nicipal.

Como é de praxe deste colegiado, os relatores de ações autônomas de impugnação transcrevem 
ipsis litteris os decretos constritivos, com o escopo de que os demais julgadores tenham perfeita 
noção do que foi explanado pelo Juízo de primeiro grau.

Sendo assim, transcrevo in totum o decreto de prisão preventiva colacionado aos autos:

“(...) I. RELATÓRIO

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do GA-
ECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – contra ENOCH 
ANDRADE SILVA, THAYANE SANTOS LOPES, WELLINGTON ANDRADE NOVAIS, JAMIL 
CHAGOURI OCKÉ, KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO, RAIMUNDO BORGES DA SILVA, MA-
RILEIDE SANTOS SILVA DE OLIVEIRA e ELISABETE ANDRADE SILVA devidamente qua-
lificado nos autos.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados praticaram as seguintes condutas típicas:

1) ENOCH ANDRADE SILVA, em concurso material de crimes, as condutas tipificadas no art. 
299, caput (documento público), (por três vezes) c/c art. 288, caput, estes do Código Penal e, 
também em concurso material de delitos, as condutas tipificadas no art. 90 c/c art. 96, incisos 
I e IV, estes da Lei 8.666/1993;

2) THAYANE LOPES SANTOS, em concurso material de crimes, as condutas tipificadas no art. 
288, caput, c/c art. 299, caput (documento público), uma vez;

3) WELLINGTON ANDRADE NOVAIS, em concurso material de delitos, as condutas tipifica-
das no art. 288, caput, c/c art. 299, caput (documento público), este por duas vezes;
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4) JAMIL CHAGOURI OCKÉ, em concurso material de crimes, as condutas tipificadas no art. 
288, caput, do Código Penal c/c art. 90 c/c art. 96, incisos I e IV, estes da Lei 8.666/1993;

5) KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO, em concurso material de crimes, as condutas tipificadas no 
art. 288, caput, do Código Penal c/c art. 90 c/c art. 96, incisos I e IV, estes da Lei 8.666/1993; e

6) RAIMUNDO BORGES DA SILVA praticado a conduta tipificada no art. 288, caput, do Có-
digo Penal;

7) MARILEIDE SANTOS SILVA DE OLIVEIRA praticou, em concurso material de crimes, as 
condutas tipificadas no art. 299, caput (documento público), c/c art. 288, caput, estes do Códi-
go Penal e, também em concurso material de delitos, as condutas tipificadas no art. 90 c/c art. 
96, incisos I e IV, estes da Lei 8.666/1993;

8) ELISABETE ANDRADE SILVA praticou, em concurso material as condutas tipificadas no 
art. 288, caput, c/c art. 299, caput (documento público), ambos do Código Penal.

O pedido foi instruído com documentos gravados na mídia acostada aos autos.

Sendo a peça acusatória bastante extensa, torna-se necessário um resumo das imputações.

Tramitam neste Juízo o procedimento de interceptação telefônica registrado sob o nº 0302091-
98.2016.8.05.0103, o procedimento de afastamento dos sigilos fiscal e bancário nº 0302232-
20.2016.8.05.0103, procedimento de buscas e apreensões nº 0300556-03.2017.8.05.0103, do 
procedimento de conduções coercitivas nº 0300560-40.2017.8.05.0103 e procedimento de pri-
sões temporárias nº 0300559-55.2017.8.05.0103, todos relacionados à "Operação Citrus". Essa 
investigação iniciou-se no âmbito da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, por meio do Procedi-
mento Investigatório Criminal – PIC – nº 001.0.127136/2016, cujos pedidos acima mencionados 
foram distribuídos à esta Vara.

A “Operação Citrus” originou-se para apurar indícios de fraudes relacionadas ao Pregão 
Presencial n. 110/2015, deflagrado e conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
do município de Ilhéus. Para o Ministério Público, tais indícios restaram configurados pelos 
seguintes circunstâncias:

a) a identidade do valor do contrato estimado pela Administração com o valor cotado perante 
a empresa vencedora para o quilo do frango;

b) a disparidade dos outros valores fornecidos pelas outras duas empresas cotadas (estes mui-
to próximos entre si e ambos significativamente maior que aquele cotado pela empresa vence-
dora);

c) o fato de apenas a empresa vencedora ter comparecido à sessão de abertura das propostas 
e lances verbais; e;

d) a rapidez na conclusão de todo o procedimento.

Em continuidade, ao averiguar a execução do correlato contrato administrativo (nº 188/2015), 
o Ministério Público constatou que o preço contratado para o quilo do frango no atacado 
estava superior à maioria dos preços cotados pelo Parquet junto à EBAL e a grandes redes 
varejistas locais e, embora a Administração Pública tivesse efetuado o pagamento total do ob-
jeto contratado, a empresa vencedora deixou de fornecer parte da mercadoria adquirida pelo 
Município de Ilhéus.

No decorrer das investigações, segundo o Ministério Público, descobriu-se que essa fraude 
estava inserida no contexto de um extenso esquema de desvio de recursos públicos em atuação, 
pelo menos, desde 2009, que vem sistematicamente lesando o Erário do Município de Ilhéus 
por meio de fraudes a diversas licitações e contratos, promovendo, na sequência, a lavagem 
dos proveitos econômicos ilicitamente obtidos, além da prática de outros crimes congêneres.
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Na evolução das apurações, foram colhidas provas, em cognição sumária, de um grande es-
quema criminoso incrustado efetivamente na administração pública do município de Ilhéus. 
Verificou-se a existência de dois núcleos empresariais e um núcleo político-administrativo, 
atuando em diversas secretarias municipais, bem como na Câmara de Vereadores, monopo-
lizando o fornecimento de bens diversos ao Município, sobretudo gêneros alimentícios, ele-
tro-eletrônicos e todos os bens móveis passíveis de serem classificados como “material de 
expediente/escritório".

Especificamente no que toca a empresa vencedora do certame nº 0110/2015, MARILEIDE S. 
SILVA DE ILHÉUS EPP, apurou-se que, de fato, a mesma não era administrada por Marileide 
Santos Silva, que é sua proprietária meramente formal e sim controlada por ENOCH ANDRA-
DE SILVA, pessoa que a representara na sessão pública do Pregão Presencial n. 110/2015, 
conquanto não ostentasse qualquer vínculo formal e/ou empregatício com a MARILEIDE S. 
SILVA DE ILHÉUS EPP.

Também foi constatado que essa pessoa jurídica somava milhões de reais em contratos públi-
cos com o município de Ilhéus ao longo de anos, apontando provavelmente para a existência de 
corrupção sistemática. Cotejando-se esses elementos às provas colhidas na interceptação te-
lefônica, bem como com os dados obtidos através do afastamento dos sigilos bancário e fiscal, 
observou-se que ENOCH ANDRADE SILVA detém o controle de fato não apenas da empresa 
MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS EPP, mas também de uma série de outras pessoas jurídicas 
de idêntico e vasto objeto social, todas elas constituídas em nome de possíveis “laranjas”, 
esquematicamente demonstrado abaixo:

A) MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS (FILIAL): única titular – Marileide Santos Silva, ex-cu-
nhada de ENOCH, que é também empregada contratada pela THAYANE L. SANTOS MAGA-
ZINE ME, sendo esta titularizada pela atual esposa de ENOCH;

B) MARIANGELA SANTOS SILVA DE ILHEUS EPP: titular: Mariangela Santos Silva, até seu 
óbito em em maio de 2015; era empregada contratada pela empresa MARILEIDE S. SILVA 
DE ILHÉUS, na função de vendedora varejista. Após o falecimento, cedeu lugar no esquema 
à empresa Thayane L. Santos Magazine ME. Possuem o mesmo endereço de outra empresa 
integrante do esquema, a GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI-EPP;

C) THAYANE L. SANTOS MAGAZINE ME: titular: atual esposa de ENOCH – Thayane Lopes 
Santos. Emprega Marileide como vendedora varejista e acumula inúmeros contratos firmados 
com o município de Ilhéus e milhões em recursos públicos recebidos;

D) ANDRADE MULTICOMPRAS: titulares: Wellington Andrade Novais e Elisabete Andrade 
Silva, detentores formais de 10% e 90% das cotas sociais, respectivamente. Detém diversos 
contratos com o Poder Público, sendo, de acordo com o Ministério Público, o “centro ope-
racional” do esquema capitaneado por ENOCH, constituindo-se em ponto de confluência e 
difusão de milhões de reais oriundos das mais diversas empresas integrantes do esquema;

E) GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI-EPP: titular: Wellington Andrade Novais. Também de-
tém diversos contratos no município de Ilhéus, já tendo recebido centenas de milhares de reais 
dos cofres públicos ilheenses.

F) ANDRADE SAT LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP: titular: ENOCH ANDRADE SILVA. 
Não participa das licitações fraudadas pelo grupo criminoso.. Também possui o mesmo ende-
reço da empresa investigada ANDRADE MULTICOMPRAS.

Nota-se que embora tais sociedades empresárias não formem entre si um conglomerado lícito 
de empresas, o relatório financeiro acostado aos autos demonstra que movimentam milhões 
de reais entre si, sendo que parte do dinheiro serve para alimentar o esquema e a outra parte 
correspondente ao lucro desviado para encobrir seus verdadeiros beneficiários. É o que se de-
preende dos documentos fornecidos pela SEFAZ, onde se constata que não há relação empre-
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sarial de fornecimento ou de consumo entre as empresas citadas que servissem para justificar 
as correspondentes movimentações financeiras (doc.06 e 09)

Comprova-se por meio dos diálogos transcritos nos autos que ENOCH desempenha papel de 
proeminência nesse esquema criminoso, sendo o líder desse núcleo empresarial.

Além desse núcleo empresarial, descobriu-se a existência de um núcleo político inicialmente 
incrustado na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas que, ao longo das investigações, 
apurou-se que espraiava-se para outros setores da Administração Pública municipal, alcan-
çando as Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Desenvolvimento Urbano, Gabinete 
do Prefeito, Agricultura e Pesca e também para a Câmara de Vereadores.

De acordo com o sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, as empresas 
do grupo liderado por Enoch recebeu muitos milhões de reais por meio de contratos firmados 
com a Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Gabinete do Prefeito e Secretaria de Agricultura e Pesca.

Surgiram provas, em cognição sumária, que então Secretário de Desenvolvimento Social e 
hoje vereador eleito JAMIL CHAGOURI OCKÉ e o seu assessor direto e sucessor na titulari-
dade dessa pasta, KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO, mantêm uma relação íntima com o esque-
ma criminoso operado por ENOCH.

Tais vínculos restaram demonstrados pelo relatório da bilhetagem, onde consta intensa comu-
nicação entre os terminais registrados e/ou utilizados por ENOCH e seu grupo de empresas 
com aqueles titularizados por JAMIL e KÁCIO. Não fosse isso o bastante, nota-se, pelos docu-
mentos acostados, que a partir de 2013, período coincidente com o mesmo ano da posse de Ja-
mil como Vereador e sua nomeação posterior à Secretaria de Desenvolvimento Social, seguido 
por seu auxiliar direto Kácio Clay, houve um aumento significativo nos valores recebidos pelas 
empresas integrantes do grupo de ENOCH. Após a deflagração da “Operação Citrus”, afirma 
o Ministério Público que descobriu-se o envolvimento de RAIMUNDO BORGES, indicado pelo 
Partido Progressista – PP para trabalhar juntamente com JAMIL e KÁCIO na Secretaria de 
Assistência Social.

Raimundo Borges desempenhou suas atividades da SEDES entre 01.01.2013 à 31.12.2016, ge-
rindo o FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social e também o Fundo do Conselho Mu-
nicipal da Criança e Adolescente. Uma de suas atribuições era indicar as contas que seriam 
utilizadas para efetuar o pagamento de cada despesa realizada pela SEDES e, juntamente 
com o Secretário em exercício, realizava o pagamento, transferindo os valores indicados nos 
processos de pagamento para as contas dos fornecedores através do uso conjugado de dois BB 
Tokens.

Nota-se, en passant, que os diálogos travados entre os investigados e transcritos no presente 
expediente robustecem ainda mais a tese sustentada pelo Ministério Público Consigno que 
as investigações em curso revelaram que, por intermédio de JAMIL, o esquema operado por 
ENOCH estendeu-se para a Câmara de Vereadores, ganhando substrato a partir de 2013, 
após a já citada eleição de JAMIL para o cargo de Vereador do Município de Ilhéus, quando 
então ENOCH passou a dominar a venda de materiais de expediente/escritórios também para 
o Legislativo local.

Uma vez mais, observou-se que o modus operandi foi o mesmo do Pregão Presencial nº 
110/2015, conforme demonstra o exame do Pregão Presencial nº 02/2016. Consta nos autos, por 
meio de informações obtidas junto ao TCM/BA, o recebimento de recursos oriundos do Poder 
Legislativo local para as empresas do grupo de ENOCH a partir de 2013 até 2016.

De acordo com o Ministério Público, para viabilizar o esquema na Câmara de Vereadores, 
JAMIL e ENOCH são auxiliados por PAULO EDUARDO LEAL DO NASCIMENTO, que pesa 
contra si a conduta de dificultar a terceiros alheios ao esquema, o acesso aos Editais dos Pre-
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gões de 2017, já tendo ocorrido a vitória das empresas de ENOCH em três das dez licitações 
realizadas sob a condução deste Pregoeiro.

Além do núcleo empresarial liderado por ENOCH, existe outro com atuação paralela, enca-
beçado por NOEVAL SANTANA DE CARVALHO. Por meio das provas obtidas em cognição 
sumária, verificou-se que ENOCH e NOEVAL, no que toca a venda de alimentos à Secretaria 
de Educação, formaram um verdadeiro cartel. Do mesmo modo, as respectivas licitações são 
fraudadas com cotações forjadas e superfaturadas e, na sequência, dirigidas às empresas de 
ambos os grupos, que dividem entre si os diversos Lotes licitados, seguindo-se a prática espú-
ria de vender com sobrepreço, ou seja, produtos com preços superiores ao vendidos no merca-
do, culminando-se com a entrega parcial e/ou em qualidade inferior à contratada, desviando-
-se uma vez mais dinheiro público em decorrência do superfaturamento (Pregões Presenciais 
n. 017/2014 e 040/2015. vide relatório de fiscalização da CGU).

Esses são os fatos resumidamente narrados.

Portanto, com lastro nesses fatos e provas juntadas aos autos, bem como as já existentes nos 
procedimentos acima reportados, passa-se a examinar os requerimentos formulados pelo Mi-
nistério Público.

Deve-se atentar que nessa fase do procedimento, não cabe exame aprofundado da denúncia, 
o que deve ser feito, obviamente, após a instrução da causa, observando-se o contraditório e 
ampla defesa. Aqui, portanto, cabe apenas examinar a adequação formal da denúncia, bem 
como se há justa causa para a deflagração da ação penal.

Nota-se que se está diante de um emaranhado de fatos e circunstâncias ainda não perfeita-
mente esclarecidos, sendo compreensível a opção ministerial pela deflagração em separado 
das ações penais, tendo em vista que fosse tudo despejado em uma única demanda certamente 
haveria violação de diversos preceitos constitucionais, com dezenas de fatos delitivos e acu-
sados, o que inegavelmente atrasaria a tramitação do feito, violaria à razoável duração do 
processo para os acusados e também para a sociedade ilheense que aguarda ansiosamente 
pela elucidação dos fatos.

Observa-se que no decorrer da denúncia, o Ministério Público Estadual individualizou as con-
dutas imputadas aos denunciados, inferindo pelos crimes cometidos no final da peça (fls. ), 
atendendo aos disposto no artigo 41 do CPP.

Quanto ao núcleo empresarial, há diversas razões detalhadas na denúncia para cada imputa-
ção deduzida, como o Relatório Financeiro LAB-LD/CSI/MPBA – 006/2017, os dados forneci-
dos pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, os áudios captados mediante autorização 
judicial e respectivas degravações, as atas de licitações diversas das várias empresas investi-
gadas, depoimentos dos investigados e pesquisas de vínculos realizadas pela CSI.

Quanto ao crime de falsidade ideológica praticado na constituição das empresas investigadas 
na "Operação Citrus", Enoch Andrade Silva seria o mentor da criação, contando com a par-
ticipação ativa de Thayane Lopes Santos, Wellington Andrade Novais, Marileide Santos Silva, 
Mariângela Santos Silva, já falecida e Elisabete Andrade Silva, das pessoas jurídicas MARI-
LEIDE S. SILVA DE ILHÉUS, englobando a matriz e a filial, MARIÊNGELA SANTOS SILVA 
DE ILHÉUS EPP, THAYANE L. SANTOS MAGAZINE ME, ANDRADE MULTICOMPRAS e 
GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI-EPP. Constata-se, por meio da documentação acostada 
aos autos que todas essas pessoas jurídicas, comandadas de fato por Enoch, possuem idêntico 
e vasto objeto social. O crime residiria na inserção falsa de declaração nos respectivos atos 
constitutivos de origem e posteriores alterações (documentos públicos) arquivados perante a 
JUCEB, com o objetivo de alterar/ocultar a verdadeira propriedade de tais empresas, todas ela 
utilizadas para fraudar licitações promovidas pelo Município de Ilhéus.

Quanto ao crime de associação criminosa, por envolver todos os denunciados, configura-se em 
questão complexa, cuja configuração exata somente poderá ser delineada, em todas as suas 
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nuances e alcance após análise e valoração aprofundada das provas no julgamento, precedida 
da instrução em contraditório. Por hora, satisfaz para o acolhimento da peça, neste ponto, 
as provas da materialidade já colhidas e os indícios de autoria consistentes nos depoimentos 
prestados pelos denunciados na fase preliminar, nos dados indicados na denúncia onde consta 
a informação de valores pagos pela Secretaria de Assistência Social, que entre os anos de 2013 
à 2016, quase 100% dos gêneros alimentícios e 100 % de materiais de escritório adquiridos 
pela SEDES foram fornecidos exclusivamente pelas empresas de Enoch (Andrade Multicom-
pras e Marileide S. Silva de Ilhéus). Os documentos ainda demonstram que a partir de 2013, 
com a chegada de Jamil, Kácio e Raimundo Borges à SEDES, o esquema criminoso aumentou 
consideravelmente, chegando a monopolizar o fornecimento, conforme já relatado acima.

Da mesma forma, quanto aos crimes de fraudes à licitações e contratos, bem como à execução 
do respectivo contrato, também foi juntado aos autos cópia do Pregão Presencial nº 110/2015, 
realizado pela SEDES, tendo sido possível verificar diversas irregularidades que apontam para 
a existência da fraude mencionada: identidade do valor do contrato estimado pela Administra-
ção com o valor cotado perante a empresa vencedora para o quilo do frango; disparidade dos 
outros valores fornecidos pelas outras duas empresas cotadas; apenas a empresa vencedora 
compareceu à sessão de abertura das propostas e lances verbais e, por fim, a rapidez com que 
todo o procedimento foi conduzido e concluído. Já na fase de execução do contrato, dos 20 mil 
quilos de frango adquiridos pelo Município de Ilhéus, apenas 18 mil quilos foram efetivamente 
entregues, conquanto o denunciado Kácio Clay tivesse declarado falsamente ter recebido a 
quantidade adquirida, conforme se observa no processo de pagamento 288/2016. Em síntese, 
como é possível neste momento, depreende-se o seguinte quadro: utilização, por Enoch, em 
conluio com Jamil e Kácio, da pessoa jurídica Marileide, para frustrar o caráter competitivo 
da licitação (Pregão Presencial nº 110/2015), entregando parte da mercadoria efetivamente 
comprada, conquanto tivesse recebido o valor total do contrato.

Diante desse quadro, o recebimento da denúncia é a medida que se impõe.

DA PRISÃO PREVENTIVA DE JAMIL CHAGOURI OCKÉ, KÁCIO CLAY SILVA BRAN-
DÃO E ENOCH ANDRADE SILVA

Considerando à análise fática e probatória já realizada, constata-se a presença dos pressupos-
tos da prisão preventiva, quais sejam, indícios de autoria e prova de materialidade.

Passo ao exame dos fundamentos.

Conforme já declinado na decisão que decretou a prisão temporária, visualiza-se claro risco 
à aplicação da lei penal, porque o esquema criminoso, ao que parece, “sobrevive a sucessivas 
gestões” e teria estendido seu raio de atuação para outras secretarias do Município de Ilhéus 
(Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Desenvolvimento Urbano, Gabinete do 
Prefeito e Agricultura e Pesca) e para a Câmara de Vereadores. Aliás, só em 2017, as empre-
sas de Enoch já se sagraram vencedoras em três certames realizados no Poder Legislativo 
local.

Logo, observa-se que o contexto não é de envolvimento casual na prática dos crimes acima 
nominados, mas sucessivas vitórias em diversos procedimentos licitatórios realizados pelo 
Município de Ilhéus, em vários de seus departamentos, bem como, de alguma maneira, no 
âmbito do Poder Legislativo local, desde 2009. Todavia, a partir de 2013, com a chegada de 
Jamil Ocké e Kácio Clay à SEDES, o primeiro como Secretário e o segundo, seu assessor 
direto, entre 2012 e 2016, as empresas de Enoch já teriam recebido mais de 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) dos cofres municipais, segundo os dados do SIGA TCM/BA, havendo 
contratos celebrados com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretarias de Educação, 
Saúde, Administração, Desenvolvimento Urbano, Gabinete do Prefeito e Agricultura e Pes-
ca.

Patente, portanto, a gravidade concreta dos crimes em apuração, com fundada suspeita 
de que o esquema criminoso criado, pelo menos desde 2009, já tenha recebido mais de R$ 
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20.000.000,00 (vinte milhões) de reais do Município de Ilhéus, sendo perfeitamente cabível 
a prisão cautelar para garantia da ordem pública potencialmente ofendida por este funda-
mento, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ (Precedentes: HC 311909/CE, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 
16/03/2015;RHC 54750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CON-
VOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015; RHC 54423/
MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, 
DJe 17/03/2015; RHC 53944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
10/03/2015, DJe 19/03/2015; RHC 36608/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEX-
TA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 20/03/2015; HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON 
TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 
05/03/2015, DJe 10/03/2015; AgRg no HC 315281/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRU-
DA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 
05/03/2015, DJe 12/03/2015; HC 311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TUR-
MA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015; RHC 53927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015).

Assim, além de reiterados, os delitos em apuração tem significativa repercussão social e eco-
nômica e, ao que tudo indica, outras facetas do esquema podem ainda estar encobertas, não 
sendo possível afirmar que todos serão identificados e que o dinheiro ilicitamente auferido 
dos cofres públicos municipais serão recuperados. Mais uma vez, diante de um quadro de 
criminalidade possivelmente sistêmica e habitual, presente risco efetivo para a ordem públi-
ca, caso medidas processuais adequadas, logo, tempestivas, não sejam adotadas.

Nesse ponto, socorro-me nos precedentes do STJ:

“(...) A prisão processual, medida de exceção, demanda para sua subsistência estejam pre-
sentes os requisitos e pressupostos trazidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, bem 
como concreta fundamentação do decreto segregatório, apontando os fatos que indiquem a 
indispensabilidade da constrição do agente. Não há falar em constrangimento ilegal quando a 
custódia preventiva do réu foi imposta mediante idônea motivação, sobretudo na garantia da 
ordem pública, para evitar a reiteração criminosa e acautelar o meio social, dada a sua peri-
culosidade” (HABEAS CORPUS Nº 100.714 – PA 2008/0040295-0 – RELATOR : MINISTRO 
JORGE MUSSI).

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMEN-
TADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDI-
DO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, 
NESSA PARTE, DENEGADA. I – A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da 
ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação 
cautelar, em especial diante da possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a neces-
sidade da constrição. II – A alegação de excesso de prazo e o pedido de extensão da ordem 
concedida à corré não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a 
análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância e de se extrapolar os limites 
de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Writ conhecido em 
parte e, nessa extensão, denegado. (HC 96977, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 
EMENT VOL-02367-04 PP-00636).

Há nos autos indícios de envolvimento dos representados nos crimes de associação crimino-
sa, fraudes a licitações e contratos e falsidade ideológica, sendo tais condutas dolosas.

Nesse ponto, procederei ao detalhamento, ainda que breve, do envolvimento de cada um dos 
representados nos fatos narrados nos autos. Assinalo, desde logo, que a cognição será sumá-
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ria, sendo inevitável a apreciação das provas juntadas aos autos, mas, apenas, para justificar 
o cabimento da medida ora pleiteada, sem que implique, por óbvio, juízo definitivo sobre os 
fatos narrados e suas correlatas consequências jurídicas.

Assim, no que concerne ao grupo econômico liderado por ENOCH, observa-se, prima facie, 
que o "grupo da global", nas palavras do próprio investigado, é composto por empresas cria-
das em nome de terceiros, parentes ou empregados, conforme já visto, para desviar dinheiro 
público por meio de fraudes a licitações, além de provavelmente escamotear a identidade dos 
verdadeiros beneficiários do esquema ilícito.

Examinando-se as informações colhidas nos procedimentos de interceptação telefônica nº 
0302091-98.2016.8.05.0103, nota-se que Enoch desempenha papel de proeminência dentro 
do núcleo financeiro, capitaneando as atividades ilícitas e mantendo intenso contato com os 
representados Jamil e Kácio, bem como com o denunciado Raimundo Borges.

Para ilustrar as inferências acima, transcrevo para esta decisão trechos captados no citado 
procedimento:

1) Palavras de ENOCH, conforme índice 593788, transcrito às fls. 3/4 do Relatório n. 
020/2016:(...) Do seu acho que ela (ESTHER) me passou chaparral, inclusive eu falei com ela 
que esse pedido aqui eu não quero que tire por ANDRADE eu tô precisando faturar em nome 
da GLOBAL, que é outra empresa, porque eu tô com o estoque muito alto na ANDRADE e 
com o estoque muito baixo na GLOBAL. Pra você ter ideia agora mesmo eu tirei trezentos mil 
reais de nota de uma empresa pra outra, por conta de estoque baixo. Aí eu quero passar pra 
GLOBAL. Como eu tive um problema na SEFAZ, aí teve fiscalização, que tinham desativado 
nossa inscrição, aí já resolveu com relação a fiscalização, a contadora pediu a reativação, eu 
acredito que até sexta feira vai sair a liberação da ativação” ;

2) Palavras de ENOCH, segundo índice 618359, transcrito às fls. 22/23 do Relatório n. 027/2016: 
“ENOCH pede uma previsão para amanhã de 30 mil. ADRIANO fala "sem problema". ADRI-
NAO pergunta se é na conta de TAIANE. ENOCH responde que sim. ENOCH fala que tem que 
mandar a documentação da Global, que precisa abrir urgente, pois vai começar a "cair" os 
pagamentos das licitações. ADRIANO pergunta se a empresa é individual ou limitada. ENO-
CH diz que é individual. ADRIANO pergunta se é empresa nova ou já existia. ENOCH diz que 
abriu no ano passado, no mês de outubro, mas que tem muito movimento devido aos contratos 
delicitações”.

3) Palavras de ENOCH, segundo índice 593781, transcrito à fl.46 do Relatório nº 020/2016: 
“ENOCH manda DETE preencher um cheque do Banco do Brasil no valor de seiscentos reais 
para DAIANE e entregar a ALEXANDRE da Prefeitura”.

4) Diálogo entre KÁCIO e ENOCH – Relatório 024/2016, índice 617607 – DATA DA CHA-
MADA: 17/08/2016. HORA DA CHAMADA: 08:15:11. DURAÇÃO: 00:02:10. TRANSCRIÇÃO: 
“KACIO pergunta se ENOCH ligou. ENOCH fala que sim, que desde ontem está tentando falar. 
ENOCH diz "aquele negócio que você falou que recebeu também para ir hoje, você conferiu 
ou você já sabe qual é o processo?". KACIO fala "era o que meu irmão?". ENOCH fala "você 
não tinha recebido uma intimação para ir hoje na...". KACIO fala "é hoje dez e meia. JAMIL 
recebeu para ir nove e meia e eu para dez e meia". ENOCH fala "mas você já sabe que pro-
cesso é?". KACIO fala "não, não foi disponibilizado para Doutora SILVANA não". ENOCH diz 
"porque ontem o advogado foi lá procurar saber, aí durante o dia eu não consegui falar com 
ele, só consegui de tardezinha. Ele disse que na verdade tá indo como testemunha, que foi uma 
licitação de 2014, nós não ganhamos, foi outra empresa que ganhou, eles acham que tem algu-
ma irregularidade estão investigando, mas é como testemunha. Eu não perguntei do seu não. 
Será que não é referente a esse seu não?". KACIO fala "é esse mesmo. Que o número é o mesmo 
do processo". ENOCH fala "o número é o mesmo?". KACIO fala "é. Então você está indo como 
testemunha?". ENOCH "é. E que licitação foi essa de (inaudível)". KACIO fala "rapaz, é uma 
licitação, já tô sabendo já, é uma licitação que aquele bicho ganhou de móveis". ENOCH fala 
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"quem? Quem ganhou?". KACIO fala "BCR". ENOCH diz "BCR?". KACIO diz "foi". ENOCH 
diz "oxe... Mas da assistência?". KACIO fala "da assistência. Ele num ganhou móveis?". ENO-
CH diz "eu num lembro não". KACIO fala "eu lembro". ENOCH fala "será que é essa mesmo? 
Me passe pelo zap esse número do seu aí, se você conseguir". KACIO diz "viu, fechado, tô 
chegando agora na secretaria". ENOCH fala "e quando você tiver terminado me dê um toque 
para confirmar se é ela mesmo". KACIO diz "beleza, fechado, pode deixar”.

5) Diálogo entre KÁCIO e JAMIL – Relatório 024/2016, índice 617709. DATA DA CHAMADA: 
17/08/2016. HORA DA CHAMADA: 09:12:38. DURAÇÃO: 00:00:52. TRANSCRIÇÃO:“HNI 
liga para KACIO e avisa que conversou com o filho em Salvador, o mesmo informou para ele 
que quanto menos falar é melhor. KACIO diz que é verdade, pois agora vão querer cruzar 
informações”.

6) Diálogo entre KÁCIO e ENOCH – Relatório 030/2016, índice 675578. DATA DA CHAMADA: 
28/09/2016. HORA DA CHAMADA: 10:02:22. DURAÇÃO: 00:01:53. TRANSCRIÇÃO: “ENO-
CH: Alô! KACIO: Filho, tá ouvindo? ENOCH: Agora tô, que não tava não. KACIO: Olhe bem, 
eu queria vê com você o seguinte. Um trabalho de guerra aí. ENOCH: Hum! KACIO: Eu 
preciso que você faça uma daquelas em torno de vinte. ENOCH: Certo. KACIO: Aí, qual é 
a ideia. Eu vou dar um jeito aqui, a gente vai adiantar rápido também. Porém, o seguinte, 
tudo que tiver, que não tátramitando, eu vou passar na frente. Você entendeu? ENOCH: Como 
assim? KACIO: Tudo que não tá tramitando, não tramitou, que dá em torno de quatrocentos. 
ENOCH: Ah sim. KACIO: Eu vou passar tudo, tudo, tudo, tudo. ENOCH: Hum rum! KACIO: 
Entendeu? Pra você, e essas vinte pendentes você me passa. ENOCH: Viu. Tem até hortifrúti 
que PATRÍCIA tirou ontem, não sei se ela mandou pra você, se não mandou deve tá chegando 
na sua mão aí..KACIO: Mas já liquidou? ENOCH: Não. Vai tá chegando na sua mão agora né, 
porque... KACIO: Mas aí tá tranquilo agora. Depois eu lhe explico pessoalmente. É! Como é 
que se diz, a conta tá estufada. ENOCH: Foi aquele caso mesmo que eu falei né? KACIO: Mais 
ou menos, mais ou menos. Eu te explico depois como foi resolvido. ENOCH: Beleza. KACIO: 
Mas olhe bem...ENOCH: O importante é ter. KACIO: O importante é ter. Mas olhe bem, mas 
eu preciso disso com é com vidas que salva. Porque eu sei que você tá resolvendo outros lados, 
mas isso aí é vida que salva. ENOCH: Hum rum! Viu. KACIO: Fechado? ENOCH: Fechado. 
KACIO: Então pronto meu irmão, então beleza. Você pode tocar o barco e já pode se preparar 
pra resolver essas partes. ENOCH: Tá bom. Beleza. KACIO: Valeu filho. Tchau, um abraço. 
ENOCH: Outro”.

7) Diálogo entre KÁCIO e ENOCH – Relatório 041/2016, índice 737797. DATA DA CHAMADA: 
01/11/2016. HORA DA CHAMADA: 17:40:49. DURAÇÃO: 00:03:50. TRANSCRIÇÃO: “KACIO 
diz que está "colocando o dele na reta por causa de ENOCH". KACIO diz que teve uma reu-
nião complicada e o Prefeito colocou que o que fosse falado lá é o que seria cumprido. KACIO 
diz que não tem previsão de nada e que nesse primeiro momento ele vai liberar 100 mil pela 
Secretaria dele, pois vem fazendo isso porque herdou um débito, e que ENOCH que segurou 
as pontas em 2013. KACIO diz que quando (inaudível) abriu, ele segurou tudo só para pagar 
a ENOCH. KACIO diz que não tem como justificar um consumo tão alto, que está muito claro, 
muito evidente. KACIO diz que conversou com o Prefeito que a partir de quinta ele vai traba-
lhar em cima de como vai justificar esses valores e não sabe como vai fazer isso.”

8) Diálogo entre ENOCH e MNI – Relatório 05/2017, índice 826743. DATA DA CHAMADA: 
13/02/2017. HORA DA CHAMADA: 12:53:19. DURAÇÃO: 00:01:40. TRANSCRIÇÃO: “MNI: 
Boa tarde. ENOCH: Boa tarde. MNI: É, eu encontrei a fiscal. Na verdade ela tinha me ligado 
já, a respeito de THAYANE, que vai ser fiscalizada. Oi, tem que botar o joelho no chão viu, 
porque toda hora é uma. ENOCH: É. Resolveram pegar o GRUPO da ANDRADE. MNI: É. Eu 
acho que desde que começou a da GLOBAL lá. Deve ter sido alguma denúncia, alguma coisa 
assim. Mas enfim! É, elas vão fiscalizar, vai precisar que THAYANE vá lá com o pen-drive. 
Só que eu encontrei com ela aqui na rua, ela disse que tá com problema o sistema, pra não ir. 
Então assim que precisar, ela vai precisar que THAYANE vá lá. THAYANE tá aqui pela cidade 
(...)”?



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
163

9) Diálogo entre KÁCIO e ENOCH – Relatório 030/2016, índice 676470 – DATA DA CHA-
MADA: 28/09/2016. HORA DA CHAMADA: 18:01:56. DURAÇÃO: 00:01:42. TRANSCRIÇÃO: 
“KACIO: Filho? ENOCH: Oi. KACIO: Me diga aí, conseguiu? ENOCH: Em parte, consegui-
mos. KACIO: Você quer deixar pra finalizar tudo amanhã? ENOCH: Você que sabe. KACIO: 
É melhor. Por que ele quer, qualquer forma... ENOCH: Agora, finalizar tudo amanhã não vou 
conseguir não. Pelo andar da carruagem...KACIO: É né? ENOCH: Ah meu filho, hoje, aí, ai! 
Quase eu prejudico um camarada. KACIO: É né? Então, que horas? Diga um horário aí então. 
ENOCH: Tô atendendo aqui agora, eu vou tá disponível até umas seis e vinte. Porque seis e 
meia tem reunião. Inclusive JAMIL tá vindo aqui conversar com o pessoal aí. Vai ter reunião 
geral com o pessoal, vai reunir as três lojas aqui hoje. KACIO: Rapaz! Ele fez isso foi? ENO-
CH: Até seis e vinte eu vou tá disponível, depois disso aí vai ter reunião aí, e eu não sei que 
horas termina. KACIO: Não, show de bola. Então vamos fazer o seguinte, deixe tudo pra ama-
nhã, que eu pego amanhã. ENOCH: Amanhã a gente conversa. KACIO: Pra você ficar mais a 
vontade. Fechado então”.

10) Diálogo entre Kácio e Enoch – Relatório 024/2016 índice 617606 – DATA DA CHAMADA: 
17.08.2016. HOARA DA CHAMADA: 08:15:10. DURAÇÃO: 00:02:11. TRANSCRIÇÃO: "ENO-
CH pergunta para KACIO se ele sabe a que processo pertence a intimação que ele recebeu. 
KACIO diz que não sabe a que processo pertence, pois não foi disponibilizado para Drª SILVA-
NA. Comenta ainda que a intimação dele está marcada para as 10:30h e a de JAMIL para as 
09:30h. ENOCH avisa para KACIO que o advogada foi ontem e que se refere a uma licitação de 
2014 que eles não ganharam, e que está indo como testemunha. KACIO comenta que se refere 
a uma licitação que a DCR ganhou de móveis da assistência".

Além das provas colhidas pela interceptação telefônica acima transcritas, também são dig-
nas de transcrição nesta decisão as conclusões lançadas no RELATÓRIO TÉCNICO nº LA-
BLD/CSI/MPBA/006/2017 oriundo do procedimento de quebra dos sigilos bancário e fiscal 
dos investigados, neste ponto, de Enoch e “suas” empresas (fls. 78/80):

“(…) 1) Indícios de formação de um único grupo econômico-financeiro com a participação de:

– ELISABETE ANDRADE SILVA;

– THAYANE LOPES SANTOS;

– AMELIA SANTOS SILVA;

– MARILEIDE SANTOS SILVA;

– ENOCH ANDRADE SILVA;

– MARIANGELA SANTOS SILVA DE ILHEUS – EPP;

– THAYANE L. SANTOS MAGAZINE – ME;

– MARILEIDE S. SILVA DE ILHEUS – EPP;

– ANDRADE MULTICOMPRAS LTDA – EPP;

– WELLINGTON ANDRADE NOVAIS e

– GLOBAL COMPRA FACIL EIRELI – EPP (não foi objeto de afastamento de sigilo neste 
relatório).

a. Conforme apontado na planilha e diagrama presentes no item “3) i.” da seção “V. ANÁLISE” 
deste relatório, foram observadas Intensas trocas financeiras entre alguns desses investigados.

b. Na movimentação financeira analisada foi possível identificar 2634 operações que movimen-
taram mais de R$ 9 milhões entre esses investigados. Tal fato consiste em forte indício de que os 
investigados acima relacionados integrariam um único grupo econômico-financeiro.

c. Reforçando a hipótese de que esses investigados compõe um único grupo econômico-finan-
ceiro, foi constatado, através de informações da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
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(SEFAZ/BA), que não houve troca de notas fiscais para dar suporte à movimentação financeira 
ocorrida entre eles.

d. Tomando-se como exemplo a transferência, em 112 operações, de R$ 908.155,00, oriundos 
da empresa MARILEIDE S. SILVA DE ILHEUS – EPP e destinados à empresa THAYANE L. 
SANTOS MAGAZINE – ME ocorrida no ano de 2015:

i. Se consultarmos a relação de clientes (abaixo listados), fornecida pela SEFAZ/BA, da em-
presa THAYANE L. SANTOS MAGAZINE – ME no ano de 2015, não encontraremos a empresa 
MARILEIDE S. SILVA DE ILHEUS – EPP.

ii. Da mesma forma, se consultarmos a relação de fornecedores (abaixo listados), no ano de 
2015, da empresa MARILEIDE S. SILVA DE ILHEUS – EPP, fornecida pela SEFAZ/BA, não 
encontraremos a empresa THAYANE L. SANTOS MAGAZINE – ME.

e. Dessa forma, a transação de R$ 908.155,00 entre as empresas, não encontraria justificativas 
comerciais.

f. A empresa GLOBAL COMPRA FACIL EIRELI – EPP (CNPJ 23.505.490/0001-83), associada 
ao investigado WELLINGTON ANDRADE NOVAIS, repassou R$ 282.430,00 à empresa AN-
DRADE MULTICOMPRAS LTDA em 2016.

g. Segundo dados do BACEN, WELLINGTON ANDRADE NOVAIS figura como representante 
de uma conta bancária da ANDRADE MULTICOMPRAS LTDA, reforçando o vínculo entra a 
GLOBAL COMPRA FACIL, WELLINGTON ANDRADE NOVAIS e o grupo ora investigado”.

Além dessas conclusões, há indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro que, embora 
não sejam objeto dessa demanda, dão contornos mais dramáticos aos crimes imputados à 
ENOCH ANDRADE DA SILVA.

Em continuidade, também foi requerida a decretação da prisão preventiva de JAMIL CHA-
GOURI OCKÉ, ex-secretário de assistência social, vereador eleito em 2012 e reeleito em 
2016.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado Jamil, auxiliado diretamente por Ká-
cio Clay e Raimundo Borges dentro a SEDES, todos indicados pelo Partido Progressista 
de Ilhéus, conforme declarações dos próprios denunciados, faziam parte do denominado 
“núcleo político-administrativo”. Observa-se, por meio do Relatório Técnico emitido pela 
CEAT/MP, que a partir de 2013, ano em que Jamil assume essa pasta, auxiliado por Kácio 
Clay e Raimundo Borges, há um aumento acentuado nos valores recebidos pelas empresas 
do grupo de Enoch. Observa-se que apenas nos contratos administrativos celebrados entre a 
SEDES, foram repassados por meio dos citados contratos a cifra de R$ 5.403.816,14 (cinco 
milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e dezesseis reais e catorze centavos) entre 01 de 
janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

Causa no mínimo estranheza a esta Magistrada que o grupo econômico liderado por ENO-
CH tenha praticamente monopolizado, por meio das empresas MARILEIDE S. SILVA DE 
ILHÉUS e ANDRADE MULTICOMPRAS, a venda de “Gêneros Alimentícios” e “Materiais 
de Escritório/Expediente” para a Secretaria de Desenvolvimento Social no período acima 
citado em referência, conforme se depreende dos dados extraídos do Módulo SIGA do TCM/
BA exatamente no período da gestão do então Secretário Jamil Ocké.

Poder-se-ia questionar se no período aproximado de quatro anos, não passou despercebido 
ao denunciado, que viabilizava pessoalmente os pagamentos as mencionadas empresas, se 
porvetura nessa região ou na Bahia não existiriam outras empresas que praticassem melhor 
preço para o município?

Certamente se os procedimentos licitatórios fossem deflagrados em atenção aos preceitos 
legais, tal monopólio teria sido evitado.
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Nota-se, de plano, além das conversações acima transcritas, mais um forte indício demons-
trando a existência de um liame entre Jamil e Enoch e as conseuqências nefastas para o 
erário municipal de tal conluio.

Em continuidade, além desses fatos, é possível extrair do RELATÓRIO TÉCNICO nº SIE-
BR/CSI/MPBA/004/2017, vínculos de bilhetagem que demonstram intensa comunicação en-
tre os terminais registrados e/ou utilizados por ENOCH, seu grupo de empresas juntamente 
com aqueles titularizados por JAMIL e KÁCIO.

Ainda com o objetivo de demonstrar a existência dos vínculos e da atuação conjunta entre 
Jamil, Kácio e Enoch, transcrevo outros trechos dos diálogos interceptados:

ÍNDICE: 617692

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 17/08/2016

HORA DA CHAMADA: 09:00:06

DURAÇÃO: 00:02:57

TELEFONE DO CONTATO:

TRANSCRIÇÃO:

KÁCIO X SILVANA

KACIO: É isso mesmo, você vai me deixar ir só lá pro Leão, o Leão vai querer me prender.

SILVANA: Bom dia. Repare, eu tô dirigindo, tá no viva voz aqui o telefone. Eu fui no Ministério 
Publico ontem pra poder ver esse procedimento.

KACIO: Certo.

SILVANA: E aí o pessoal disse o seguinte, que é do interesse do município. Eu não conseguir 
vê o procedimento, mas como eu seio que o cenário é muito traiçoeiro, eu tô achando que ele 
tá querendo fazer uma armadilha assim, de responsabilização pessoal da gente. Então o que 
é que acontece, como eu sou procuradora do município, eu tenho impedimento legal, eu não 
posso ir contra nada que seja do interesse do município. Mesmo depois que acabar o governo, 
depois que eu for exonerada e tudo, ainda assim eu vou ficar dois anos sem poder assinar nada 
contra o município. Então assim, como eu tô achando que é alguma coisa do interesse do mu-
nicípio, se eu for lá ele vai dizer que você tá usando a estrutura do município pra se beneficiar 
(incompreensível).

KACIO: Humm! Entendi.

SILVANA: Entendeu qual é a, o que ele quer? Ele quer vê se você tá se servindo do município 
ou não. Aí o que é que eu imaginei, o seguinte, JAMIL também vai ter audiência hoje, a dele é 
09:30 da manhã.

KACIO: Ele chamou DANIEL, DANIEL foi com ele.

SILVANA: DANIEL? Eu pensei em falar com você pra chamar ALEXANDRE. Porque ALE-
XANDRE vai saber fazer isso aí. Na verdade é só informação, o que você... KACIO: Eu já sei o 
procedimento o que é. É referente informações sobre uma licitação de 2014.

SILVANA: Hum!

KACIO: Que a gente não adquiriu os produtos que uma empresa ganhou, só que a administra-
ção assumiu, e a administração também tá citada (incompreensível).

SILVANA: Ah! Então pronto. Porque aí cada um vai ter que ir individualmente.

KACIO: Isso.
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SILVANA: Aí eu pensei de você levar o ALEXANDRE, porque o ALEXANDRE tem condições 
de fazer.

KACIO: Não, tranquilo. DANIEL já tá lá por causa de JAMIL já, aí eu falei pra ele ficar. Por-
que nesse primeiro momento é mais colher informações dele né?

SILVANA: É. Eu tava preocupada porque ontem eu não tava conseguindo completar a ligação, 
mas aí eu acho que meu telefone tá igual ao de TIAGO. (risos).

KACIO: (risos) só recebedor.

SILVANA: Quando eu chego em casa não funciona de jeito nenhum. Mas em fim...

KACIO: Poxa! Mas fique tranquila de lá eu te dou uma ligada e te digo o que é que aconteceu.

SILVANA: Viu. Eu vou tá na faculdade.

KACIO: Mando a mensagem então.

SILVANA: Qualquer coisa você manda um zap. (incompreensível) eu retorno, viu?

KACIO: Beleza, pode deixar.

SILVANA: Tá bom então.

KACIO: Beijo meu anjo.

ÍNDICE: 627969

DATA DA CHAMADA: 26/08/2016

HORA DA CHAMADA: 10:34:59

DURAÇÃO: 00:02:31

TELEFONE DO CONTATO: 73991095698

TRANSCRIÇÃO:

KACIO liga para ROBSON e avisa que vai transferir dez mil reais para que ele possa fazer os 
santinhos de JAMIL. ROBSON responde positivamente e KACIO pede o numero de uma con-
ta para poder fazer a transferência ROBSON informa a seguinte conta da Caixa Econômica 
agência 1558, operação 013, conta corrente 30902-7 em nome de ROBSON DA SILVA SANTOS. 
CPF: 673.967.125-72.

ÍNDICE: 618661

DATA DA CHAMADA: 17/08/2016

HORA DA CHAMADA: 17:10:30

DURAÇÃO: 00:00:33

TELEFONE DO CONTATO: (Dados não disponibilizados pela operadora)

TRANSCRIÇÃO:

ENOCH X HNI.

ENOCH pergunta se o contrato está em nome de MARILEIDE, ou de TAIANE,... HNI inter-
rompe e diz

"você que assina. MARILEIDE". ENOCH diz "MARILEIDE". Tá bom".

ÍNDICE: 624874

DATA DA CHAMADA: 23/08/2016

HORA DA CHAMADA: 11:54:50
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DURAÇÃO: 00:00:58

TELEFONE DO CONTATO: 73988359276 (Terminal cadastrado em nome de RAIMUNDO 
BORGES DA SILVA, CPF: 7563132520, ENDEREÇO RUA LINHA, 204, BARRA, ILHEUS-BA)

TRANSCRIÇÃO:

ENOCH X HNI.

HNI pergunta para ENOCH se teria como conseguir notas para o partido com data do ano 
passado. ENOCH diz que é impossível. HNI fala que chegou agora as mensagens e fala que 
são 5 processos, e que os três últimos não têm recurso (inaudível) de alta complexidade. HNI 
pergunta novamente se tem como conseguir a nota. ENOCH diz que não, pois tudo agora é com 
nota eletrônica. HNI diz que "vai faltando cheque do partido e não vai pegando comprovante, 
depois tenho que me virar pra resolver isso". ENOCH diz "aí complica".

ÍNDICE: 673762

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 27/09/2016

HORA DA CHAMADA: 06:38:30

DURAÇÃO: 00:06:19

TELEFONE DO CONTATO: 73988866666 – JAMIL CHAGOURI OCKE

TRANSCRIÇÃO:

KÁCIO X JAMIL

KACIO conversa com JAMIL sobre a lista, pois HNI vai colocar cinquenta mil na mão deles. 
KACIO avisa ainda que JOHN desmarcou com todos os vereadores e disse que sete e meia da 
manhã caso não entregasse a lista não iria mais se preocupar. KACIO comenta ainda que até 
o prefeito se envolveu na história.

ÍNDICE: 681953

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 01/10/2016

HORA DA CHAMADA: 06:31:22

DURAÇÃO: 00:02:35

TELEFONE DO CONTATO: 73988866666 – JAMIL CHAGOURI OCKE

TRANSCRIÇÃO:

KACIO X JAMIL

KACIO comenta com JAMIL que não vai ficar com a lista na mão não, para não se queimar. 
Comenta ainda que só está faltando o dinheiro, e se não tiver o dinheiro pode até perder a 
eleição, pois o pessoal pode dizer que ele usou o dinheiro para outra coisa e não repassou”.

ÍNDICE: 682414

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 01/10/2016

HORA DA CHAMADA: 10:02:18

DURAÇÃO: 00:05:10

TELEFONE DO CONTATO: 73988866666 – JAMIL CHAGOURI OCKE
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TRANSCRIÇÃO:

KACIO X JAMIL

KACIO comenta com JAMIL que LUCAS falou que colocou quatrocentos mil na campanha, e 
que BETETO colocou sessenta mil para a boca de urna de JUAREZ. KACIO comenta ainda que 
deles está mais de quinhentos mil. JAMIL informa a KACIO os valores que tem que falar com 
JOHN que é cinquenta mil, vinte e cinco para o interior e vinte e cinco para a sede”.

As conclusões que são extraíveis dos documentos mencionados e das conversas acima trans-
critas é que JAMIL, KÁCIO e ENOCH mantém estreitas relações entre si, além de, aparen-
temente, terem pleno conhecimento do esquema operado pelo terceiro citado e, sobretudo, 
participarem do mesmo.

Por fim, nota-se que Kácio Clay vinha desempenhando relavante papel nesse esquema, sen-
do o principal elo entre o núcleo empresarial e o núcléo político-administrativo, participan-
do de todas as fases das fraudes que lhes são imputadas. Dentro da Secretaria de Assistência 
Social, cabia-lhe, de acordo com o Ministério Público, providenciar todos os atos internos 
para que os procedimentos licitatórios ocorressem de forma fraudulenta, até se efetivar o 
efetivo recebimento das verbas públicas.

É o que se depreende da análise do relatório de interceptação telefônica, relatório de vínculo 
de bilhetagem relatório financeiro decorrente da análise dos dados obtidos com o afastamen-
to dos sigilos fiscal e bancário, documentos extraídos do sistema SIGA TCM/BA, além da 
cópia de procedimentos licitatórios viciados em que os investigados tiverem atuação direta, 
robustecendo a existência de crimes gravíssimos contra o poder público municipal e, por 
consequência, contra toda a sociedade ilheense.

Interessante registrar que consta no Relatório Financeiro que os créditos observados em 
suas contas são superiores aos rendimentos declarados, configurando indício de o denun-
ciado possuir rendimentos não declarados à Receita Federal.

Por fim, demonstrando insofismavelmente que a liberdade do denunciado Kácio Clay é um 
risco para a convenência da instrução criminal, consta no RELATÓRIO DE MONITORA-
ÇÃO TELEFÔNICA Nº CSI/MPBA/008/2017 que, no dia da deflagração da operação Ci-
trus, o denunciado tentou destruir provas, consoante se infere do seguinte diálogo:

Terminal (73) 991944853 – ALEXANDRE BRANDÃO ÍNDICE: 866643 OPERAÇÃO: CITRUS 
VII NOME DO ALVO: ALEXANDRE TELEFONE DO ALVO: 73991944853 DATA DA CHAMA-
DA: 21/03/2017 HORA DA CHAMADA: 07:26:28 DURAÇÃO: 00:01:22 TELEFONE DO CON-
TATO: 73991741699 TRANSCRIÇÃO: ALEXANDRE fala para HNI que aconteceu um impre-
visto, um mandado de busca e apreensão de documentos de KACIO. HNI pergunta sobre o que 
é. ALEXANDRE fala que é alguma situação ligada à investigação a Prefeitura e Secretarias. 
ALEXANDRE fala que KACIO não está na cidade. ALEXANDRE diz que precisa conversar 
com HNI, mas que essa situação tem que ser pessoalmente. HNI fala que vai ao encontro de 
ALEXANDRE.

ÍNDICE: 866740

OPERAÇÃO: CITRUS VII NOME DO ALVO: ALEXANDRE TELEFONE DO ALVO: 
73991944853 DATA DA CHAMADA: 21/03/2017 HORA DA CHAMADA: 08:06:46 DURAÇÃO: 
00:00:57 TELEFONE DO CONTATO: 73981227557 TRANSCRIÇÃO: ALEXANDRE X HIL-
QUIAS HILQUIAS manda ALEXANDRE ver se o menino já abriu o carro. HILQUIAS pergun-
tas e tem como ver de cima "como é que está". ALEXANDRE manda alguém ao seu lado olhar 
como está o movimento. HILQUIAS fala que está com o notebook. ALEXANDRE o interrompe 
e manda não falar mais. ÍNDICE: 866828 OPERAÇÃO: CITRUS VII NOME DO ALVO: ALE-
XANDRE TELEFONE DO ALVO: 73991944853 DATA DA CHAMADA: 21/03/2017 HORA DA 
CHAMADA: 08:42:48 DURAÇÃO: 00:01:48 TELEFONE DO CONTATO: 73991728038 TRANS-
CRIÇÃO: ALEXANDRE fala para MNI que os pais ainda não sabem que KACIO foi preso e 
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que teve busca e apreensão na casa dele, e que como ele estava na hora, conseguiu "segurar". 
ALEXANDRE diz que se apresentou e que se não estivesse em casa (inaudível) tudo. ALEXAN-
DRE fala que está indo para a delegacia e vai conversar com um amigo que é criminalista.

ÍNDICE: 866983 OPERAÇÃO: CITRUS VII NOME DO ALVO: ALEXANDRE TELEFONE DO 
ALVO: 73988031768 DATA DA CHAMADA: 21/03/2017 HORA DA CHAMADA: 10:22:29 DU-
RAÇÃO: 00:00:58 TELEFONE DO CONTATO: TRANSCRIÇÃO: ALEXANDRE fala "pai, você 
já tá aí?". O PAI diz "não, eu tô no... Repara bem, eu deixei os meninos no jardim, que eles 
foram levar uma geladeira que você pediu, não foi?". ALEXANDRE diz "isso". O PAI diz "você 
acha que (inaudível) lá?". ALEXANDRE fala "tem porque tá fechado lá, pra eles não arrom-
barem lá, senão eles arrombam. Mas o menino que tem lá tem a chave". O PAI fala "eles já tão 
lá". ALEXANDRE diz "já abriram já...". O PAI diz "eu deixei os meninos lá no jardim, não me 
apresentei, eu vou dizer por que, porque eu peguei o notebook de KACIO. Tá tudo no fundo do 
carro". ALEXANDRE fala interrompendo "entendi, entendi. Oh se ligue! Você falou isso aqui e 
meu celular não é confiável não. Some com isso aí, valeu...". O PAI diz "tchau".

Por conseguinte, demonstrados satisfatoriamente a materialidade delitiva e os indícios de 
autoria, verificados da análise dos documentos que instruem à denúncia.

As circunstâncias fáticas acima descritas direcionam precisamente para a atuação crimi-
nosa, sendo certo que com a manutenção da liberdade de atuação, outras provas outras 
poderão ser destruídas, especialmente aquelas pertinentes à fraude à licitações, lavagem de 
dinheiro, tráfico de influência, expedição de notas fiscais fraudulentas, ausência de recolhi-
mento de impostos, dentre outras possibilidades.

Não há dúvida, ainda, da existência do periculum libertatis, considerando a combinação de 
poder de decisão política, movimentação de contas e recursos financeiros e manipulação de 
depoimentos.

A decretação da prisão preventiva, conquanto seja medida extrema, mostra-se plenamente 
justificada nos autos, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputados aos in-
vestigados, para garantir a aplicação da lei penal, bem como garantir a colheita da prova na 
instrução livre de interferências dos investigados.

Nesse ponto, ressalte-se os depoimentos de LOHAINE TAINÁ DE SOUZA RIBEIRO, refe-
rida por Ercílio, Thiago e Jideval, a assessora de KÁCIO CLAY na SEDES, que explicou a 
existência de uma atividade ilícita até então desconhecida: o fluxo de mercadorias das lojas 
de ENOCH para a SEDES mediante apresentação de “requisições”, que, a depender da dis-
ponibilidade do estoque de mercadorias, poderia ser trocada por “NOTAS DE CRÉDITO”. 
Ou seja, qualquer pessoa que o apresentasse às lojas de ENOCH, poderia trocá-las por mer-
cadorias no valor correspondente.

Por isso, é importante ressaltar que crimes do “colarinho branco” não excluem o risco à or-
dem pública, vez que são tão ou mais danosos que os crimes praticados nas ruas. Assim, ple-
namente justificada a imposição da medida extrema, tendo em vista que, ao que tudo indica, 
mesmo com a mudança na gestão, o grupo criminoso continuou a atuar, junto aos poderes 
Executivo e Legislativo de Ilhéus, conforme demonstram as prorrogações dos contratos com 
o Município e as licitações que as empresas do grupo de Enoch se sagraram vencedoras em 
2017 na Câmara. Isso precisa ser interrompido.

III. DISPOSITIVO

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e ausentes as hipóteses pre-
vistas no art. 395 CPP, RECEBO DE DENÚNCIA.

Citem-se os denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez)dias.

Com base na fundamentação cima tecida, amparando pelos artigos 312 e 313 do CPP, DECRE-
TO A PRISÃO PREVENTIVA DE ENOCH ANDRADE SILVA, JAMIL CHAGOURI OCKÉ e 
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KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO. Com relação a eles, essa decisão servirá como mandado 
de prisão. Cadastre-se no BNMP.

Pelas mesmas razões, revogo a prisão temporária de THAYANE SANTOS LOPES e WELLING-
TON ANDRADE NOVAIS. Apenas com relação a Thayane Santos Lopes e Wellignton Andrade 
Novais, essa decisão servirá como alvará de soltura.

Defiro o pedido de juntada gradativa dos documentos que instruem a denúncia, haja vista a 
enorme quantidade de bens apreendidos no dia da deflagração da operação.

Cientifique-se os defensores que os documentos encontram-se disponíveis em mídia CD-R na 
Secretaria deste Juízo.

Certifique o Cartório a distribuição tempestividade da denúncia. Certifique o cartório os an-
tecedentes criminais dos réus.

Considerando-se que a Distribuição encontra-se fechada, após a Distribuição traslade-se có-
pia da denúncia e todas as peças posteriores para os autos principais. (...)”

Faz-se necessário registrar que o provimento jurisdicional encontra-se devidamente fundamentado 
nos fartos elementos angariados pelo Ministério Público, na operação promovida pelo GAECO, que deu azo 
à instauração dos procedimentos de interceptação telefônica, registrado sob o nº 0302091-98.2016.8.05.0103; 
procedimento de afastamento dos sigilos fiscal e bancário nº 0302232-20.2016.8.05.0103; procedimento de 
conduções coercitivas nº 0300560-40.2017.8.05.0103 e procedimento de prisões temporárias nº 0300559-
55.2017.8.05.0103 e procedimento de Buscas e Apreensões nº 0300556-03.2017.8.05.0103, todos relaciona-
dos à “ Operação Citrus”.

Ademais, compulsando o acervo documental que encontra na mídia anexa as fls. 142, observa-se que 
Enoch Andrade Silva na ação penal desempenharia papel de proeminência nesse esquema criminoso, sendo 
o suposto líder desse núcleo empresarial.

Além do núcleo empresarial, descobriu-se a existência de um núcleo político inicialmente incrustado 
na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas que, ao longo das investigações, apurou-se que espraiava-se 
para outros setores da Administração Pública Municipal, alcançando as Secretarias de Educação, Saúde, 
Administração, Desenvolvimento Urbano, Gabinete do Prefeito, Agricultura e Pesca e também para a Câ-
mara de Vereadores.

O instituto da prisão preventiva do acusado encontra previsão processual pela via excludente, tendo 
cabimento em hipóteses específicas, vinculadas à impossibilidade de adoção de outras medidas cautelares, 
nos exatos termos do que dispõem os arts. 282, § 6º, e 311 a 313 do Código de Processo Penal:

“Art. 282 ..................

(...)

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 
medida cautelar (art. 319).

[...]

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Mi-
nistério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei pe-
nal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
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Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumpri-
mento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, 
§ 4º).

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preven-
tiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 
anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, res-
salvado o disposto no inciso I do caput  do art. 64 do Decreto-Lei no  2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas 
de urgência;

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-
-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se 
outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”.

Na hipótese em apreço, o Paciente, como visto, teve a prisão decretada por imputação, cumulativa, de 
condutas delitivas tipificadas nos arts. 90 e 96, I e IV, da Lei 8666/93, c/c arts. 288 e 69 do Código Penal.

As tipificações penais correspondentes à acusação prevêem apenamento superior ao piso de 04 (qua-
tro) anos, enquadrando-se, na hipótese prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, precedentemen-
te transcrito.

Portanto, não há que se cogitar manifesta ilegalidade do aprisionamento cautelar, eis que respaldado 
nas hipóteses normativas de utilização da medida.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada através do Relatório Financeiro LA-
B-LD/CSI/MPBA – 006/2017, dos dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, dos 
áudios captados mediante autorização judicial e respectivas degravações, das atas de licitações diversas das 
várias empresas investigadas, dos depoimentos dos investigados e de pesquisas de vínculos realizadas pela 
CSI, conforme mídia anexa, fls. 142.

Assim, a magistrada de primeiro grau cuidou de destacar, pormenorizadamente, todos os indícios de 
envolvimento do paciente e demais acusados na empreitada criminosa, deixando evidente que, o acusado, 
na qualidade de vereador do município de Ilhéus e Secretário Municipal, não só possuiria conhecimento 
do esquema fraudulento liderado pelo corréu Enoch, como atuaria em contratos administrativos e nas li-
citações municipais, juntamente e por intermédio do seu assessor Kácio Clay. Tal decisão foi pautada nos 
depoimentos colhidos em sede inquisitorial e na análise dos dados obtidos através da quebra dos sigilos 
telefônicos e bancários do paciente.

Assim, carece de respaldo as alegações suscitadas acerca da ausência de indícios de autoria, relativa-
mente ao paciente.

Ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo considerou a inequívoca presença do fumus commis-
si delicti, invocando a necessidade de preservação da ordem pública, eis que o Paciente reunia caracterís-
ticas evidenciadoras de que, em liberdade, nutre elevado risco de reiteração da conduta delitiva, inclusive 
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pelo fato da suspeita de que cada início de Administração, ENOCH aliciava gestores e agentes públicos, 
apresentando seu esquema já arraigado nas estruturas administrativas e oferecendo benefícios em troca da 
manutenção da continuidade dos seus negócios, ainda mais que o paciente mantém uma relação íntima com 
o esquema criminoso operado por Enoch, conforme se comprova através dos trechos dos diálogos intercep-
tados, demonstrando a existência de vínculos e da suposta atuação conjunta entre Jamil, Kácio e Enoch, 
conforme mídia acostada, senão vejamos:

“KACIO: É isso mesmo, você vai me deixar ir só lá pro Leão, o Leão vai querer me prender.

SILVANA: Bom dia. Repare, eu tô dirigindo, tá no viva voz aqui o telefone. Eu fui no Ministé-
rio Público ontem pra poder ver esse procedimento.

KACIO: Certo.

SILVANA: E aí o pessoal disse o seguinte, que é do interesse do município. Eu não consegui 
vê o procedimento, mas como eu sei que o cenário é muito traiçoeiro, eu tô achando que ele tá 
querendo fazer uma armadilha assim, de responsabilização pessoal da gente. Então o que é que 
acontece, como eu sou procuradora do município, eu tenho impedimento legal, eu não posso 
ir contra nada que seja do interesse do município. Mesmo depois que acabar o governo, depois 
que eu for exonerada e tudo, ainda assim eu vou ficar dois anos sem poder assinar nada contra 
o município. Então assim, como eu tô achando que é alguma coisa do interesse do município, 
se eu for lá ele vai dizer que você tá usando a estrutura do município pra se beneficiar (incom-
preensível).

KACIO: Humm! Entendi.

SILVANA: Entendeu qual é a, o que ele quer? Ele quer vê se você tá servindo do município ou 
não. Aí o que é que eu imaginei, o seguinte, JAMIL também vai ter audiência hoje, a dele é 
09:30 da manhã.

KACIO: Ele chamou DANIEL, DANIEL foi com ele.

SILVANA: DANIEL? Eu pensei em falar com você pra chamar ALEXANDRE. Porque ALE-
XANDRE vai saber fazer isso aí. Na verdade é só informação, o que você... KACIO: Eu já sei o 
procedimento o que é. É referente informações sobre uma licitação de 2014.

SILVANA: Hum!

KACIO: Que a gente não adquiriu os produtos que uma empresa ganhou, só que a administra-
ção assumiu, e a administração também tá citada (incompreensível).

SILVANA: Ah! Então pronto. Porque aí cada um vai ter que ir individualmente.

KACIO: Isso.

SILVANA: Aí eu pensei de você levar o ALEXANDRE, porque o ALEXANDRE tem condi-
ções de fazer.

KACIO: Não, tranquilo. DANIEL já tá la por causa de JAMIL já, aí eu falei pra ele ficar. Porque 
nesse primeiro momento é mais colher informações dele né?

SILVANA: É. Eu tava preocupada porque ontem eu não tava conseguindo completar a ligação, 
mais aí eu acho que o meu telefone tá igual ao de TIAGO. (risos).

KACIO: (risos) só recebedor.

SILVANA: Quando eu chego em casa não funciona de jeito nenhum. Mas em fim...

KACIO: Poxa! Mas fique tranquila de lá eu te dou uma ligada e te digo o que é que aconteceu.

SILVANA: Viu. Eu vou tá na faculdade.

KACIO: Mando mensagem então.
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SILVANA: Qualquer coisa você manda um zap. (incompreensível) eu retorno, viu?

KACIO: Beleza, pode deixar.

SILVANA: Tá bom então.

KACIO: Beijo meu anjo.

ÍNDICE: 618661

DATA DA CHAMADA: 26/08/2016

HORA DA CHAMADA: 10:34:59

DURAÇÃO: 00:02:31

TELEFONE DO CONTATO: 73991095698

TRANSCRIÇÃO:

KACIO liga para ROBSON e avisa que vai transferir dez mil reais para que ele possa fazer os 
santinhos de JAMIL. ROBSON responde positivamente e KACIO pede numero de uma conta 
para poder fazer a transferência ROBSON informa a seguinte conta da Caixa Econômica agên-
cia 1558, operação 013, conta corrente 30902-7 em nome de ROBSON DA SILVA SANTOS. 
CPF: 673.967.125-72.

ÍNDICE: 618661

DATA DA CHAMADA: 17/08/2016

HORA DA CHAMADA: 17:10:30

DURAÇÃO: 00:00:33

TELEFONE DO CONTATO: (Dados não disponibilizados pela operadora)

TRANSCRIÇÃO:

ENOCH X HNI

ENOCH pergunta se o contrato está em nome de MARILEIDE, ou de TAIANE,... HNI inter-
rompe e diz “Você que assina. MARILEIDE”. ENOCH diz “MARILEIDE.” Tá bom”.

ÍNDICE: 624874

DATA DA CHAMADA: 23/08/2016

HORA DA CHAMADA: 11:54:50

DURAÇÃO: 00:00:58

TELEFONE DO CONTATO: 73988359276 (Terminal cadastrado em nome de RAIMUNDO 
BORGES DA SILVA, CPF: 7563132520, ENDEREÇO RUA LINHA, 204, BARRA, ILHEUS-
-BA)

TRANSCRIÇÃO:

ENOCH X HNI.

HNI pergunta para ENOCH se teria como conseguir notas para o partido com data do ano 
passado. ENOCH diz que é impossível. HNI fala que chegou agora as mensagens e fala que 
são 5 processos, e que os três últimos não têm recurso (inaudível) de alta complexidade. HNI 
pergunta novamente se tem como conseguir a nota. ENOCH diz que não, pois tudo agora é com 
nota eletrônica. HNI diz que “vai faltando cheque do partido e não vai pegando comprovante, 
depois tenho que me virar pra resolver isso”. ENOCH diz “aí complica”.

ÍNDICE: 673762

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 27/09/2016
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HORA DA CHAMADA: 06:38:30

DURAÇÃO: 00:06:19

TELEFONE DO CONTATO: 73988866666 – JAMIL CHAGOURI OCKE

TRANSCRIÇÃO:

KÁCIO X JAMIL

KACIO conversa com JAMIL sobre a lista, pois HNI vai colocar cinquenta mil na mão deles. 
KACIO avisa ainda que JOHN desmarcou com todos os vereadores e disse que sete e meia da 
manhã caso não entregasse a lista não iria mais se preocupar. KACIO comenta ainda que até o 
prefeito se envolveu na história.

ÍNDICE: 681953

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 01/10/2016

HORA DA CHAMADA: 06:31:22

DURAÇÃO: 00:02:35

TELEFONE DO CONTATO: 739866666666 – JAMIL CHAGOURI OCKE

TRANSCRIÇÃO:

KACIO X JAMIL

KACIO comenta com JAMIL que não vai ficar com a lista na mão não, para não se queimar. Co-
menta ainda que só está faltando o dinheiro, e se não tiver o dinheiro pode até perder a eleição, 
pois o pessoal pode dizer que ele usou o dinheiro para outra coisa e não repassou”.

ÍNDICE: 682414

TELEFONE DO ALVO: 73988124257

DATA DA CHAMADA: 01/10/2016

HORA DA CHAMADA: 10:02:18

DURAÇÃO: 00:05:10

TELEFONE DO CONTATO: 739866666666 – JAMIL CHAGOURI OCKE

TRANSCRIÇÃO:

KACIO X JAMIL

KACIO comenta com JAMIL que LUCAS falou que colocou quatrocentos mil na campa-
nha, e que BETETO colocou sessenta mil para a boca de urna de JUAREZ. KACIO co-
menta ainda que deles está mais de quinhentos mil. JAMIL informa a KACIO os valores 
que tem que falar com JOHN que é cinquenta mil, vinte e cinco para o interior e vinte e 
cinco para a sede”. (grifo nosso).

Assim, os termos de depoimentos e de declarações acostados, como o depoimento do funcionário 
Ercílio Vieira de Menezes Neto, vulgo “NOCH”, acostado às fls. 126/130, Thiago Magalhães Souza, fls. 
131/133, aliado à prova documental, que se encontra na mídia anexada às fls. 142, respaldam as conclusões 
da Magistrada quanto à prova da materialidade e comprovação indiciária da autoria delitiva, deixando pa-
tentes as circunstâncias da ocorrência.

Destaque-se os trechos a seguir:
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“ Que trabalha na ANDRADE MULTICOMPRAS; que seu patrão é ENOCH, que apenas tem 
conhecimento de ENOCH como proprietário; que ELISABETH é a gerente, (...) que tem co-
nhecimento que ENOCH possui três livrarias (Nelson Costa, Centro e Malhado) e ainda, um 
depósito com materiais de escritório, limpeza e outros itens, e possui também um depósito de 
alimentos; que acredita que Marileide, conhecida por LEIDE, é gerente da loja de malhado; que 
ela não é proprietária, mas sim gerente; que o estoque é composto por materiais de escritório e 
escolar, limpeza e também eletrodomésticos; que o maior cliente da ANDRADE são Prefeitu-
ra, e outras empresas grandes como CARGIL, JOANES, que adquirem através de convênios; 
que em volume de compras, o município é o maior; que adquirem através de convênios; que 
adquirem produtos através de requisições as quais são específicas; apenas na falta de produtos 
é emitida pelo caixa uma NOTA DE CRÉDITO em material que pode ser utilizada posterior-
mente pelo órgão, ou por qualquer pessoa que porte a referida nota; que em relação à Secretaria 
de Desenvolvimento Social quem a representava na aquisição de matérias era a pessoa de nome 
LOHANE a qual era assessora de KÁCIO, isso na gestão passada; que frequentemente KÁCIO 
se reunia com ENOCH na ANDRADE MULTICOMPRAS (...)” (Thiago Magalhães Souza, fls. 
131/133)

“ QUE é funcionário da empresa Andrade Multicompras Ltda, desde outubro de 2015, exercen-
do a função de vendedor; (...) que o proprietário da Andrade Multicompras é Enoch Andrade, 
que foi a pessoa que lhe contratou (...)” (depoimento de Ercilio Vieira de Menezes Neto, fls. 
126/130)

Quanto aos crimes de fraudes a licitações e contratos, bem como à execução do respectivo 
contrato, também foi juntado aos autos cópia do Pregão Presencial nº 110/2015, às fls. 99/125, 
realizado pela SEDES, tendo sido possível verificar diversas irregularidades que apontam para 
a existência da fraude mencionada, quais sejam, identidade do valor do contrato estimado pela 
Administração com o valor cotado perante a empresa vencedora para o quilo do frango; dispa-
ridade dos outros valores fornecidos pelas outras duas empresas cotadas; apenas a empresa 
vencedora compareceu à sessão de abertura das propostas e lances verbais e, por fim, a 
rapidez com que todo o procedimento foi conduzido e concluído, vez que foi feita a solicitação 
de despesa no dia 16/11/2015 (fl. 101), o julgamento ocorreu no dia 23/12/2015, fl. 99 e foi auto-
rizado o pagamento no dia 28/12/2015, fl. 124.

Verificou-se, ainda, que na fase de execução do contrato, dos 20 mil quilos de frango adquiridos pelo 
Município de Ilhéus, apenas 18 mil quilos foram efetivamente entregues, conquanto o denunciado Kácio 
Clay tivesse declarado falsamente ter recebido a quantidade adquirida, conforme se observa no pro-
cesso de pagamento 288/2016.

Com efeito, a expansão da investigação de vínculos, somada a outras provas, notadamente aquelas 
colhidas a partir das decisões proferidas nos já mencionados autos de interceptação telefônica e afastamento 
de sigilos fiscal e bancário, acabou revelando indícios de que o então Secretário de Desenvolvimento Social 
e hoje vereador, Jamil Chagouri Ocké, ora paciente, e seu assessor direto e sucessor na titularidade dessa 
pasta, Kácio Clay Silva Brandão, mantêm, em tese, uma relação íntima com o esquema criminoso operado 
por Enoch, que, de acordo com o sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, as empre-
sas lideradas por Enoch receberam muitos milhões de reais por meio de contratos firmados com a Prefeitura 
de Ilhéus, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Agricultura 
e Pesca, conforme consta na mídia anexa, fls. 142.

Pode-se extrair tal conclusão da análise do Relatório Técnico nº SIE-BR/CSI/MPBA/004/2017, víncu-
los de bilhetagem que demonstram intensa comunicação entre os terminais registrados e/ou utilizados por 
ENOCH, seu grupo de empresas juntamente com aqueles titularizados por JAMIL e KÁCIO.
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Destaque-se outro trecho do decisum:

“Além dessas conclusões, há indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro que, embora 
não sejam objeto dessa demanda, dão contornos mais dramáticos aos crimes imputados à 
ENOCH ANDRADE DA SILVA.

Em continuidade, também foi requerida a decretação da prisão preventiva de JAMIL CHA-
GOURI OCKÉ, ex secretario de assistência social, vereador eleito em 2012 e reeleito em 2016.

De acordo com o ministério público, o denunciado Jamil, auxiliado diretamente por Kácio 
Clay e Raimundo Borges dentro da SEDES, todos indiciados pelo Partido Progressista de 
Ilhéus, conforme declarações dos próprios denunciados, faziam parte do denominado “nú-
cleo político-administrativo”. Observa-se, por meio do Relatório Técnico emitido pela CEAT/
MP, que a partir de 2013, ano em que Jamil assume essa pasta, auxiliado por Kácio Clay e 
Raimundo Borges, há um aumento acentuado nos valores recebidos pelas empresas do grupo 
de Enoch. Observa-se que apenas nos contratos administrativos celebrados entre a SEDES, 
foram repassados por meio dos citados contratos a cifra de R$ 5.403.816,14 (cinco milhões, 
quatrocentos e três mil, oitocentos e dezesseis reais e catorze centavos) entre 01 de janeiro e 
31 de dezembro de 2016.

Causa no mínimo estranheza a esta Magistrada que o grupo econômico liderado por ENOCH 
tenha praticamente monopolizado, por meio das empresas MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS 
e ANDRADE MULTICOMPRAS, a venda de “Gêneros Alimentícios” e “Materiais de Escritó-
rio/Expediente” para a Secretaria de Desenvolvimento Social no período acima citado em re-
ferência, conforme se depreende dos dados extraídos do Módulo SIGA do TCM/BA exatamente 
no período da gestão do então Secretário Jamil Ocké.

Poder-se-ia questionar se no período aproximado de quatro anos, não passou despercebido 
ao denunciado, que viabilizada pessoalmente os pagamentos as mencionadas empresas, se 
porventura nessa região ou na Bahia não existiriam outras empresas que praticassem melhor 
preço para o município?

Certamente se os procedimentos licitatórios fossem deflagrados em atenção aos preceitos le-
gais, tal monopólio teria sido evitado.

Nota-se, de plano, além das conversações acima transcritas, mais um forte indício demons-
trando a existência de um liame entre Jamil e Enoch e as consequências nefastas para o erário 
municipal de tal conluio.

Em continuidade, além desses fatos, é possível extrair do RELATÓRIO TÉCNICO n° SIE-BR/
CSI/MPBA/004/2017, vínculos de bilhetagem que demonstram intensa comunicação entre os 
terminais registrados e/ou utilizados por ENOCH, seu grupo de empresas juntamente com 
aqueles titularizados por JAMIL e KÁCIO” (fls. 30/47).

É sabido que, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada 
quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de 
indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa 
criar à ordem pública ⁄econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, repise-se, lastreou-se em necessidade de preservação da ordem pública, justifi-
cativa patenteada nos fólios, em razão dos elementos encontrados. Segundo apurado, tais vínculos restaram 
demonstrados pelo relatório da bilhetagem, onde consta intensa comunicação entre os terminais registrados 
e/ou utilizados por Enoch e seu grupo de empresas com aqueles titularizados por Jamil (paciente) e Kácio. 
Não fosse isso o bastante, nota-se, pelos documentos acostados, que a partir de 2013, período coincidente 
com o mesmo ano da posse de Jamil como Vereador e sua nomeação posterior à Secretaria de Desenvol-
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vimento Social, seguido por seu auxiliar direto Kácio Clay, houve um aumento significativo nos valores 
recebidos pelas empresas do grupo de Enoch.

Evidenciou-se, também, que o espectro de fraudes praticadas por intermédio daquela pessoa jurídica 
provavelmente extrapolava em muito o âmbito daquele específico pregão presencial nº 110/2015, posto que a 
empresa somava milhões em contratos públicos com o município ao longo de anos, sugerindo forte possibi-
lidade de se tratar de típica hipótese de corrupção sistêmica, fato que robustece a compreensão pela cautela 
do magistrado em resguardar a ordem pública, em virtude da habitual dedicação criminosa do paciente.

Segundo ainda consta, as investigações em curso revelaram que, por intermédio do paciente, o esque-
ma operado por Enoch estendeu-se para a Câmara de Vereadores, ganhando substrato a partir de 2013, após 
a já citada eleição do paciente para o cargo de vereador do Município de Ilhéus, quando então Enoch passou 
a, supostamente, dominar a venda de materiais de expediente/escritórios também para o Legislativo local.

O embasamento apresenta, como registra a transcrição do decreto prisional, elementos objetivos acer-
ca da convicção do Julgador, conclusão extraída das pesquisas empreendidas pela Coordenadoria de Segu-
rança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado da Bahia – CSI/MPBA, bem como dos 
depoimentos colhidos, do Relatório Financeiro e os Relatórios de Monitoração Eletrônica, que indicam a 
proeminência da atuação de ENOCH no referido esquema criminoso, sendo o provável líder principal do 
núcleo econômico empresarial.

Impende consignar que a gravidade dos fatos é inconteste e a engenhosidade da quadrilha demonstra 
organização e elevada periculosidade, uma vez que, ao que tudo indica, por intermédio da influência do 
Paciente (Jamil), o esquema de Enoch estendeu-se também para a Câmara de Vereadores, evidenciando um 
articulado modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa.

Portanto, há imperiosa necessidade de se acautelar o meio social e de se garantir a credibilidade da 
justiça, o que justifica, nesse momento, a não concessão de medida cautelar diversa da segregação, de ma-
neira que escorreita a decisão de 1º grau.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS 
DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA 
DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus 
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade 
dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em 
que se concede a ordem de ofício. 2. A segregação provisória do paciente está fundamentada 
na necessidade de garantia da ordem pública – em razão da gravidade concreta do delito, 
evidenciada pelo modus operandi empregado na prática da conduta criminosa que denota, 
além da periculosidade, o destemor e a ousadia do comportamento do agente. 3. Presentes 
os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, a manutenção 
da custódia cautelar é de rigor, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 4. Habeas 
corpus não conhecido. (STJ – HC: 311848 DF 2014/0332140-1, Relator: Ministro GURGEL DE 
FARIA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
17/03/2015) (grifo nosso).

De fato, segundo consta, seguindo o mesmo perfil verificado com relação aos órgãos do Executivo, os 
negócios ilícitos do grupo criminoso estenderam-se para a Câmara de Vereadores. A análise de documen-
tos do Pregão Presencial nº 02/2016 revela a fraude naquele procedimento licitatório nos mesmos moldes 
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praticados. Ainda, segundo o Parquet, as Atas dos Pregões 02,03 e 10, todos de 2017, demonstram que, em 
que pese a mudança de legislatura, o esquema possivelmente continua atuando com vigor também naquela 
Casa Legislativa.

A compreensão alcançada no édito prisional tem respaldo no entendimento assentado no Superior 
Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao afastamento das medidas cautelares substitutivas:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEI-
RO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A 
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar o réu, 
antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados 
concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 
312 do CPP. 2. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública e a 
instrução criminal. Quanto à ordem pública, o édito prisional ressaltou a enorme soma desviada 
da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o fato de que ele seria o principal cúmplice e arti-
culador do chefe da organização criminosa, além de ter desviado dinheiro público valendo-se 
das facilidades do cargo reiteradas vezes. Em relação à instrução criminal, citou a influência do 
paciente, servidor e então Secretário-Geral da instituição, e o fato de que um funcionário dire-
tamente subordinado a ele teria ocultado provas e documentos incriminadores. Os dados con-
cretos evidenciam a periculosidade social do paciente, sua insensibilidade à ética política 
e profissional, bem como sua propensão à habitualidade delitiva, não esmaecidos por sua 
simples exoneração do cargo de chefia que ocupava ou pelo afastamento do suposto chefe 
da organização criminosa do cargo de deputado estadual. 3. Ao menos na via heroica, não 
é possível concluir, de plano, pela adequação de medidas cautelares diversas da prisão 
para a mesma salvaguarda dos bens jurídicos tutelados, pois há sinais de habitualidade 
da prática delitiva e porque continuará a trabalhar no parlamento estadual, como servi-
dor de carreira, encontrando em liberdade os mesmos estímulos e facilidades para delinquir e 
ocultar provas. 4. Ordem denegada. (STJ – HC: 334571 MT 2015/0213640-5, Relator: Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/11/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 03/12/2015) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REITERA-
ÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO MAJORADO COM EMPREGO 
DE ARMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR EM OUTRO PROCESSO. GA-
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DA PRÁTICA 
DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada 
à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do 
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o peri-
culum libertatis. 2. Caso em que o recorrente responde a outra demanda criminal pela suposta 
prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, quando foi beneficiado com a 
liberdade provisória, descumprindo a medida cautelar imposta e cometendo o crime objeto 
do presente processo apenas 15 dias após a obtenção do referido benefício. 4. Presentes o 
fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da ordem pública, a 
justificarem o cárcere provisório (precedentes). 5. A habitualidade na prática de crimes re-
vela que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes para preservar a 
ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, alcançável somente mediante a segregação 
cautelar do acusado. 6. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 75.721/MG, Rel. Ministro AN-
TONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se en-
contra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e a pro-
babilidade efetiva de continuidade na atividade criminosa, evidenciando que providências 
mais brandas não seriam suficientes para a preservação da ordem pública. 5. Condições 
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos 



autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Recurso ordinário improvido”. 
(RHC 75.977/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, 
DJe 26/10/2016) (grifo nosso).

Mais a mais, insta salientar que a garantia da ordem pública, por ser conceito aberto, vem sendo 
entendida, majoritariamente pela doutrina, conforme se depreende dos ensinamentos do professor Renato 
Brasileiro1“...risco considerável de reiterações de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça 
em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os 
mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio 
com os parceiros do crime.” (Manual de Processo Penal – Volume I – 1ª Edição – Editora Impetus). (grifo 
nosso)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem 
pública visa a prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio 
da comunidade a pessoa que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser 
dotado de periculosidade ou portar elementos subjetivos que indicam a sua inadequação ao ambiente social” 
(HC n. 148.262⁄AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T., DJe 8⁄3⁄2010, destaquei).

O Supremo Tribunal Federal também já ressaltou que “A necessidade de se interromper ou diminuir 
a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, 
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95024, Rel.  Mi-
nistra Cármen Lúcia, 1ª T.,  DJe  19⁄2⁄2009).

Destarte, é inteligível que a segregação provisória destina-se também a evitar possível reiteração 
delitiva, quando, logicamente, presentes o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, inclusive pela 
possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. No caso em foco, claramente, encontram-
-se demonstrados tais requisitos, fazendo-se necessária para acautelar o meio social de possível reiteração 
delitiva do Paciente, garantindo a credibilidade da Justiça.

O periculum libertatis, nesta senda, também é manifesto, haja vista que os crimes foram praticados, 
em tese, com excesso de poder e corrupção durante o exercício das funções do paciente em cargos munici-
pais. Ainda que ele não exerça mais o referido cargo na Secretaria referida, o alcance do grupo criminoso 
ainda está sob investigação, de modo que o término do exercício formal do cargo não é argumento suficiente 
para elidir o raciocínio de que o paciente pode continuar a exercer influência política no município.

Outrossim, diante de todo o exposto, é inquestionável que não estamos aqui nos referindo à gravidade 
do delito como mera abstração, ou ainda, em decisão aplicada sem qualquer critério idôneo, mas à sua ne-
cessária concretização, diante de hipóteses excepcionais, como a que se vislumbra no caso em tela.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, 
a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

No que concerne à desnecessidade da segregação, as condições pessoais favoráveis ao réu não são 
garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória se a imposição da prisão pro-
cessual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada in specie.

Nesse sentido, colaciona-se decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Min. Ricardo Lewan-
dowski, no HC 115602/RJ:

1. (Manual de Processo Penal – Volume I – 1ª Edição – Editora Impetus).
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HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO POR SU-
POSTA PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS CONTRA O INSS. FUNDAMENTOS DA  PRI-
SÃOPREVENTIVA.  LEGITIMIDADE.  PRISÃO  POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE.  CONDIÇÕES  SUB-
JETIVASFAVORÁVEIS  DO PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. WRIT 
DENEGADO. I – A  prisão  cautelar foi  decretada  para garantia da ordem pública e aplicação 
da lei penal, ante o fato de o paciente e seus comparsas dedicarem-se de forma reiterada à 
prática de crimes, causando prejuízos relevantes ao INSS. Daí a necessidade da  prisão  como 
forma de desarticular as atividades do grupo e para fazer cessar imediatamente a reiteração 
da prática delitiva. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas 
as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração 
delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada 
a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a  prisão  preventiva.  III. As  
condições  subjetivas  favoráveis  ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que 
presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no 
caso concreto. IV – Habeas corpus denegado. (grifamos) (19 de Março de 2013, Min. RICAR-
DO LEWANDOWSKI , STF, HC HC 115602/RJ).

Vale registrar ainda que, segundo consta, o esquema criminoso não sofreu solução de continuidade com 
nova mudança de Gestão, mesmo tendo havido alternância do grupo político na condução do Poder Executivo 
e mesmo apesar da ampla renovação dos quadros de vereadores nas últimas eleições para a Câmara Municipal 
de Ilhéus. O grupo criminoso continuou sendo contemplado com prorrogações de contratos na Prefeitura e 
com a adjudicação de contratos oriundos de licitações claramente dirigidas na Câmara neste ano de 2017, con-
forme demonstram os dados retirados da Transparência Municipal e as informações requisitadas à Câmara de 
Vereadores por conta das licitações promovidas nos primeiros dias de fevereiro deste ano.

Desta forma, há necessidade de acautelar a ordem pública e a credibilidade da Justiça, bem como 
coibir a reiteração delitiva, vez que há fortes indícios da capacidade de perpetuação do esquema montado 
pelo paciente e demais réus, entranhado na Administração Pública, aliado ao modus operandi, que revela a 
facilidade com o qual o grupo criminoso possivelmente cria empresas em nome de terceiros.

Portanto, em tese, as provas até o momento coletadas e analisadas apontam para a participação do pa-
ciente, Jamil OCKÉ, como sendo o Coordenador do núcleo político-administrativo da associação criminosa 
instalada na SEDES, lhe competindo deflagrar os processos licitatórios a seu cargo de Secretário, mediante 
uso de justificativas lacônicas das respectivas demandas e, no último momento de participação do núcleo 
político-administrativo, efetuar pessoalmente e em concurso com Raimundo Borges, os atos de transferên-
cias bancárias, concretizando o benefício econômico para o grupo de Enoch.

As circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva estão elencadas no artigo 312, caput, do Código 
de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conve-
niência da instrução criminal e a segurança da aplicação da Lei Penal.

Assim, a magistrada de primeiro grau cuidou de destacar, pormenorizadamente, todos os indícios 
de envolvimento do paciente e demais acusados na empreitada criminosa, deixando evidente o esquema 
fraudulento.

D'outro passo, a vultuosa quantia, em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), desviada 
do erário municipal, demonstra a periculosidade concreta do paciente e demais envolvidos, conforme se 
verifica no panorama dos valores recebidos pelo esquema criminoso dos cofres públicos da Prefeitura de 
Ilhéus entre os anos de 2012 e 2016, segundo dados extraídos do sistema SIGA TCM/BA:
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TOTAL RECEBIDO DA PREFEITURA DE ILHÉUS 
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) R$ 845.820,06 R$ 964.527,34 R$ 3.073.472,47 R$ 2.469.231,83 R$ 553.042,09
Marileide (Filial) R$ 562.517,62 - - R$ 571.964,91 R$ 2.183.610,50

Mariângela R$ 215.637,39 R$ 193.242,32 R$ 467.983,09 R$ 81.693,91 -
Thayane - - R$ 89.899,80 R$ 1.024.605,40 R$ 2.108.769,48

Andrade Multicompras - - R$ 327.461,24 R$ 781.248,15 -
Global - - - - R$ 1.237.572,52
Noeval R$ 809.528,41 R$ 672.619,50 R$ 1.038.582,08 R$ 778.081,87 R$ 927.870,52

                             SUBTOTAL RECEBIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) R$ 403.165,91 R$ 674.707,83 R$ 1.898.358,98 R$ 375.747,36 R$ 20.145,95
Marileide (Filial) - - - R$ 571.964,91 R$ 760.908,37

Mariângela - - - - -
Thayane - - R$ 89.899,80 R$ 514.659,20 R$ 741.185,21

Andrade Multicompras - - R$ 136.479,72 R$ 164.500,21 -
Global - - - - R$ 361.363,46
Noeval R$ 809.528,41 R$ 672.619,50 R$ 1.038.582,08 R$ 778.081,87 R$ 927.870,52

                                      TOTAL RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE – SESAU
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) - R$ 211.701,45 R$ 820.966,31 R$ 1.360.914,10 R$ 400.185,80
Marileide (Filial) - - - - R$ 1.132.759,34

Mariângela - R$ 157.405,73 R$ 190.008,90 R$ 6.906,03 -
Thayane - - - R$ 19.999,95 R$ 54.099,90

Andrade Multicompras - - R$ 81.654,67 R$ 400.706,18 -
Global - - - - R$ 566.507,78
Noeval - - - - -

                                     TOTAL RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) R$ 51,00 R$ 10.451,96 R$ 111.427,00 R$ 143.067,33 R$ 3.965,20
Marileide (Filial) - - - - -

Mariângela - - R$ 140.709,61 R$ 75.057,88 -
Thayane - - - R$ 223.480,77 R$ 386.520,37

Andrade Multicompras - - R$ 74.324,50 R$ 71.044,24 -
Global - - - - R$ 115.370,87
Noeval - - - - -

                      SUBTOTAL RECEBIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) - - R$ 165.704,83 R$ 359.736,52 R$ 128.745,14
Marileide (Filial) - - - - R$ 277.339.25

Mariângela - R$ 32.836,59 R$ 137.264,58 - -
Thayane - - - R$ 252.215,48 R$ 554.628,57

Andrade Multicompras - - R$ 35.002,35 R$ 144.997,52 -
Global - - - - R$ 194.330,41
Noeval - - - - -

          SUBTOTAL RECEBIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) - R$ 67.666,10 R$ 77.015,35 R$ 193.100,00 -
Marileide (Filial) - - - - -

Mariângela - - - - -
Thayane - - - - R$ 312.991,02

Andrade Multicompras - - - - -
Global - - - - -
Noeval - - - - -

               SUBTOTAL RECEBIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA – SEAP 
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) - - - - -
Marileide (Filial) - - - - -

Mariângela - - - - -
Thayane - - - - R$ 42.682,60

Andrade Multicompras - - - - -
Global - - - - -
Noeval - - - - -

SUBTOTAL RECEBIDO DO GABINETE DO PREFEITO – GABIN
EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

Marileide (Matriz) - - - R$ 36.666,52 -
Marileide (Filial) - - - - R$ 12.603,54

Mariângela - - - - -
Thayane - - - - R$ 16.688,81

Andrade Multicompras - - - - -
Global - - - - -
Noeval - - - - -



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

182

Torna-se de bom alvitre esclarecer que a vultosa quantia supostamente proveniente das condutas 
ilícitas perpetradas pelo paciente e demais acusados ainda não teve a sua destinação completamente identi-
ficada pelas investigações, estando, portanto, pendente de recuperação pela Justiça. Por tal razão, torna-se 
imprescindível a manutenção da medida vergastada, também, para assegurar a instrução e a aplicabilidade 
da lei penal, evitando-se obstáculos na descoberta de sua origem, bem como de eventuais bens ilícitos con-
sectários.

Nessa linha de raciocínio, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, no 
bojo do RHC nº 78534, da lavra do Ministro FELIX FISCHER, tendo como objeto Paciente envolvido na 
“Operação Lava Jato”: 

OPERAÇÃO LAVA-JATO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS SECRETAS NO EXTERIOR APÓS 
INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. SALDOS MILIONÁRIOS (MAIS DE 11,5 MILHÕES 
DE EUROS), ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM RENDIMENTOS DO 
ACUSADO. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTAS, CUJAS QUANTIAS 
NÃO FORAM RECUPERADAS OU SEQUESTRADAS. SURGIMENTO DE NOVAS 
DENÚNCIAS E ADVENTO DE NOVA CONDENAÇÃO CRIMINAL, AINDA QUE SU-
JEITA A RECURSO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO DECRETO PRISIONAL DE-
VIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Quando presentes a necessidade, real e concreta, da prisão preventiva, impõe-se sua decre-
tação, ainda que seja medida excepcional.

II – A movimentação de contas secretas no exterior após o início das investigações, com saldos 
milionários e absolutamente incompatíveis com rendimentos do acusado, condenado poste-
riormente pela prática do crime de corrupção passiva (art.  317,  § 1º, do  CP), caracteriza 
reiteração delitiva (lavagem de dinheiro – art. 1º, caput, inciso V, da Lei nº 9613.96) e tentativa 
de impedir o sequestro das quantias pela Justiça, justificando-se a prisão para a garantia da 
ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente quando ainda pendentes a recupera-
ção ou sequestro das respectivas quantias em outras contas cujos indícios demonstram suas 
existências.

III – O surgimento de novas denúncias (pela prática do crime de integrar organização crimi-
nosa e de corrupção passiva) e a condenação criminal superveniente em outro processo (por 
fraude em licitações), ainda que não transitado em julgado e o acusado tenha respondido em 
liberdade, é fundamento hígido a caracterizar reiteração delitiva.

IV – Fundamentos para a decretação da prisão preventiva amparados em situação fática con-
cretamente mencionada, e materialidade e autoria devidamente confirmadas na sentença, em 
cognição exauriente, tendo o Recorrente sido condenado à pena de 12 anos e 2 meses de reclu-
são, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art.  317,  
§ 1º, do  CP  – recebimento de vantagem indevida) e lavagem de dinheiro (art.  1º, caput, inciso 
V da Lei  9613/98 – ocultação e dissimulação do produto do crime de corrupção em contas 
secretas mantidas no exterior).

V – Ausência de prova idônea a demonstrar a imprescindibilidade da assistência do acusado a 
ascendente enfermo, e falta de previsão legal para a substituição da prisão preventiva pela do-
miciliar na hipótese. Recurso em Habeas Corpus desprovido. (RHC 78534 RS 2016/0302688-
9, T5 – QUINTA TURMA, DJe 22/02/2017, 16 de Fevereiro de 2017, Ministro FELIX FIS-
CHER).

Assim, carecem de respaldo as alegações suscitadas acerca da ausência de indícios de autoria, relati-
vamente ao paciente. 
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No tocante aos argumentos utilizados refutando ponto a ponto os motivos ensejadores da custódia e a 
análise profunda do teor das interceptações telefônicas, informações administrativas e contábeis da Secre-
taria em que atuava o inculpado, estes demonstram clara incursão no mérito da ação penal já instaurada em 
desfavor do paciente e demais corréus, a serem analisados em momento oportuno, diante da necessidade de 
dilação probatória, incabível nesta seara procedimental.

Por derradeiro, calha acentuar que tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer 
tempo, quando desaparecerem os motivos que a ensejaram, pois sujeita à cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, e levando em consideração os motivos acima expendidos, vota-se pela DENEGA-
ÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS em relação ao paciente Jamil Chagouri Ocké.

*****

TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0000345-53.2017.8.05.0228, Segunda Câmara Criminal – Primeira 
Turma, Relator: Des. Júlio Cezar lemos Travessa, julgado em 02/04/2018

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE DECISÃO DO 
JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU PLEITO DE PRISÃO PREVENTI-
VA FORMULADA PELO RECORRENTE EM PRIMEIRO GRAU. RE-
CORRIDO QUE FIGURA COMO RÉU NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM 
PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMI-
NOSA (ART. 288 DO CPB) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, §4º, DA 
LEI Nº 9613/1998), BEM ASSIM PELO CRIME DE RESPONSABILIDA-
DE PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL DESCRITO NO ART. 
1, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, OS DOIS ÚLTIMOS PERPETRADOS 
37 (TRINTA E SETE) VEZES, SEGUNDO A DENÚNCIA RESPECTIVA. 
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMEN-
TO E PROVIMENTO DO INCONFORMISMO. ASSISTE RAZÃO AO 
RECORRENTE. DO EXAME DOS AUTOS É PERCEPTÍVEL A PRE-
SENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS NE-
CESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COM EFEI-
TO, A EXORDIAL DA AÇÃO DE ORIGEM NARRA A PRÁTICA DE 
DELITOS DOTADOS DE ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO, CUJA 
SOMA DAS PENAS ABSTRATAS EXCEDE EM MUITO OS 04 (QUA-
TRO) ANOS INDICADOS PELO ART. 313, I, DO CPPB. DE IGUAL FOR-
MA, A EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA SÃO 
PATENTES, TENDO SIDO, INCLUSIVE, A RAZÃO QUE JUSTIFICOU 
O ACERTADO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POR SEU TURNO, 
NO QUE DIZ RESPEITO AOS FUNDAMENTOS, VERIFICA-SE A PRE-
SENÇA DE, AO MENOS, DOIS DELES, QUAIS SEJAM A GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMI-
NAL. EVIDENCIAÇÃO DE UMA REDE ARTICULADA E COMPLE-
XA DESTINADA AO REITERADO COMETIMENTO DE DELITOS DE 
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“COLARINHO BRANCO”, QUE TINHA DENTRE OS SEUS AGENTES 
O RECORRIDO. A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA É MA-
NIFESTA, CONSIDERANDO AS VULTOSAS QUANTIAS DESVIADAS 
DO ERÁRIO, CAUSANDO PREJUÍZOS DO MAIS ELEVADO GRAU 
À POPULAÇÃO DE SANTO AMARO-BA. DE IGUAL MODO, A DE-
NÚNCIA NARRA UMA REITERAÇÃO SISTEMÁTICA DE DELITOS 
DE “COLARINHO BRANCO”, REVELANDO A PERICULOSIDADE E 
PROPENSÃO DO RECORRIDO QUANTO AO SEU COMETIMENTO, 
O QUAL, INCLUSIVE, JÁ FIGURA COMO RÉU EM OUTRA DEMAN-
DA PENAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE REVE-
LADO. COMO SE NÃO BASTASSE, A SEGREGAÇÃO OBJETIVADA 
É SALUTAR TAMBÉM À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMI-
NAL, UMA VEZ QUE O RECORRIDO REVELOU, NA ETAPA INVES-
TIGATÓRIA, SUA INTENÇÃO REAL DE TURBAR A COLHEITA DE 
ELEMENTOS, AO TENTAR IMPEDIR QUE OUTRO INVESTIGADO 
EFETUASSE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DESTARTE, 
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS 
NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, MERECE 
ACOLHIMENTO O PLEITO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob nº 0000345-
53.2017.8.05.0228, em que figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido 
Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da 
Segunda Câmara Criminal em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO, e, por consequência, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do Recorrido, nos termos 
do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro, nos autos da 
ação penal de nº 0000117-78.2017.8.05.0228, que indeferiu o requerimento de decretação de prisão preven-
tiva em desfavor do Recorrido, formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

O Parquet, em suas razões, sustenta discordar da posição do Magistrado a quo, em razão de ser o Re-
corrido indivíduo que, durante o mandato político, se apropriou indevidamente da quantia de R$5.160.271,92 
(cinco milhões, cento e sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) apenas nos 
contratos celebrados entre o Município de Santo Amaro e as empresas do colaborador Luís Cláudio, vulgo 
“POI” (fl. 05).
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Pontua que subsiste a possibilidade de novos elementos investigatórios, que ainda estão sendo exami-
nados na “Operação Adsumus”, indicarem que o Recorrido participou de outras fraudes em procedimentos 
licitatórios e desvios de recursos públicos oriundos de contratos administrativos, circunstância que, segun-
do o Ministério Público, caracteriza sua personalidade voltada para a prática de infrações penais (fl. 05).

Sustenta o órgão ministerial, ainda, “que a manobra financeira utilizada pelo recorrido, com o fito de 
desviar recurso público e, ao mesmo tempo, ocultar a origem e destinação do proveito obtido com as suas 
práticas criminosas, revela a necessidade da prisão preventiva, pois, nesses tipos de crime envolvendo 
lavagem de capitais, a prisão provisória tem o salutar efeito de impedir ou dificultar novas condutas de 
ocultação e dissimulação do produto do crime, já que este ainda não foi recuperado” (fl. 05).

Argumenta o Parquet que “o fato de o Requerido não ostentar mais o cargo de prefeito não interferi-
ria na possibilidade de decretação da prisão preventiva ora perquirida, em primeiro lugar porque 'a forma 
reiterada de agir', por si só, denota a personalidade voltada para o crime e, em segundo lugar, porque é 
fato público e notório que, após a perda do mandato, o recorrido está se aproximando da Prefeitura de 
Lauro de Freitas, cuja prefeita é do mesmo grupo político, e tentando indicar nomeados e firma contratos 
de venda de medicamentos, conforme veiculado na imprensa” (fl. 07).

Acrescenta, neste ponto, que a forma reiterada de agir caracteriza a possibilidade da prática de crimes 
diversos, não apenas dos da mesma espécie descritos na denúncia (fl. 07).

Delineia o órgão ministerial que no caso concreto foram constatados indícios de “reiteração delitiva 
em contexto de corrupção sistêmica”, colocando em risco a ordem pública, impondo-se a prisão preventiva 
para que não se agrave o “quadro criminoso e o sentimento de impunidade” (fl. 07).

O Ministério Público informa, ainda, que, além da ação penal de origem, no bojo da qual foi inter-
posto este RESE, já foram propostas em desfavor do Recorrido: i) 01 (uma) ação civil pública na Justiça 
Federal; ii) 05 (cinco) ações civis públicas na Justiça Estadual; iii) 01 (uma) ação penal originária por fraude 
do orçamento público, que iniciou sua tramitação no TJ/BA – mas não fora distribuída para este Relator –, 
na qual também fora formulado pedido de prisão (fl. 07).

Ademais, noticiou que:

“Some-se a isso o fato do requerido colecionar 04 (quatro) contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia, bem como não velar pela transparência de seus gastos, como detectou o 
Ministério Público Federal, numa evidente demonstração de desrespeito ao trato da coisa pública e absoluto 
menoscabo as instituições de controle” (fl. 07).

Argumenta o Parquet, ainda, que é incontroversa a “influência e o poderio político e econômico do 
recorrido”, além da sua capacidade de turbar o acesso às informações públicas e de transmudar o cenário 
de “corrupção sistêmica da sua gestão”. Citou, como exemplo, a “atuação escusa do investigado Leonardo 
Pacheco (Ex-Vice Prefeito) junto ao órgão de controle externo, para viabilizar aprovação das contas do 
requerido.” (fls. 07/08).

Aduz o órgão ministerial, ainda, que a custódia preventiva do Recorrido se faz necessária para a 
aplicação de uma “boa política criminal” que tenha a finalidade de uma “pronta atuação das instituições 
públicas”, assegurando a credibilidade destas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de 
persecução criminal (fl. 08).

Complementa a ideia delineando que:
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“A falta de firmeza da atuação do judiciário diante de crimes tão graves poderia ser interpretada pela 
população de Santo Amaro de modo a prejudicar a credibilidade das instituições públicas, ficando a im-
pressão de que somente pobres ou miseráveis é que vão presos, enquanto os ricos e poderosos se locupletam 
ilicitamente do poder, em prejuízo ao interesse público, mas sempre tem a complacência da justiça.” (fl. 08)

O Parquet citou precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em que foi decretada a 
prisão preventiva de ex-governador, mesmo já fora do cargo, por conta de “liderar uma organização crimi-
nosa” (fl. 09) entre os anos de 2011 e 2014.

Acrescenta o órgão ministerial que as condutas perpetradas pelo Recorrido lesionam, num só tempo, 
vários bens jurídicos de diversas vítimas, na medida em que atinge a sociedade em suas necessidades bási-
cas a serem proporcionadas pelo Estado (fl. 13).

O Ministério Público também colacionou precedente da decretação da prisão preventiva do ex-Depu-
tado Federal Eduardo Cunha pelo Juiz Federal Sérgio Moro, no momento em que o ex-parlamentar já havia 
perdido o seu mandato (fls. 13/14).

O Parquet aduz que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e por conveni-
ência da instrução processual (fl. 14).

No que se refere ao segundo fundamento, argumenta que a fase instrutória da ação penal de origem 
ainda “é providência iminente” (fl. 14) e se faz necessária a custódia cautelar do Recorrido para que este 
não interfira na colheita de provas.

Neste ponto, chama atenção para a conduta do Recorrido em ter procurado o colaborador Luis Cláu-
dio Sampaio Lobo, para lhe orientar em suas declarações perante o Ministério Público, inclusive fornecen-
do-lhe advogado. Segundo o MP, após a deflagração da “Operação ADSUMUS”, o Requerido procurou 
novamente o colaborador para pedir que não continuasse com a colaboração com a justiça na apuração dos 
fatos (fl. 15).

Indica que já restou demonstrada a estratégia do Recorrido em realizar reuniões para ajustar versões 
ou dificultar a coleta de provas, sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva, de modo a impedir 
que procure novamente o colaborador Luís Cláudio ou outros investigados, assim como “outros coautores 
denunciados em ação penal diversa (mas conexas), e das testemunhas ali arroladas, prejudicando, assim, 
a investigação e a instrução processual” (fl. 16).

Juntou os documentos de fls. 18/203.

A defesa do Recorrido apresentou contrarrazões às fls. 210/251, destacando, inicialmente, que:

i) “Ainda vige no processo penal brasileiro a presunção de inocência. Com efeito, ainda se está no 
início da presente ação penal”;

ii) “O Recorrido, conforme atestado na decisão objeto do presente recurso, apresentou petição ao 
Juízo de Santo Amaro, em que se colocou à disposição do Poder Judiciário”;

iii) “O Recorrido, conforme atestado documentalmente, já se colocara à disposição do Ministério 
Público e desse Tribunal de Justiça da Bahia, eis que detinha prerrogativa de função até dezembro de 2016”;

iv) “O Recorrido, conforme certificado nos autos processuais, compareceu espontaneamente a fim de 
ser citado. Observe a certidão exarada pelo Juízo de Santo Amaro:”;
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v) “O Recorrido apresentou comprovante atualizado de residência e reiterou que pode receber comu-
nicação, inclusive, por meio de seus advogados constituídos”;

vi) “O Recorrido já apresentou Resposta à acusação, dentro do prazo previsto em lei”;

vii) “O Recorrido somente foi denunciado a partir da confusa e vacilante delação de um corréu”;

viii) “O Recorrido jamais atentou contra o Poder Judiciário e jamais obstaculizou o andamento do 
processo em comento”;

Aduziu que o Ministério Público não foi capaz de demonstrar qualquer “justificativa idônea, concre-
ta, fundamentada e legal” para amparar a prisão preventiva (fl. 217).

Indicou que o Parquet confundiu “a matéria posta no mérito da ação penal – suposta apropriação 
indevida – e a matéria processual – suposta existência dos requisitos autorizadores da medida cautelar” 
(fl. 217).

Criticou a afirmação do Ministério Público em relação à personalidade do Recorrido, na qual consig-
nou-se que seria voltada para a prática de infrações penais, trazendo os argumentos de que ele teria colabo-
rado com a justiça desde o início, fazendo-se presente em todos os atos, e que não possui condenação em 
seu desfavor, tampouco “elemento de justa causa” (fl. 218) para embasar a denúncia.

Salientou que o produto do crime não foi recuperado pois não existiu qualquer ilícito e não é possível 
recuperar o inexistente (fl. 218).

Pontuou que, malgrado tenha sido afirmado pelo Ministério Público que a prisão é necessária para 
impedir ou dificultar novas condutas de ocultação e dissimulação, “o Presentante Ministerial foi incapaz 
de apontar na inepta denúncia oferecida em face do Peticionário, qualquer conduta de ocultação ou dis-
simulação” (fl. 219).

Em relação ao fundamento da garantia da ordem pública, aduziu que não houve, por parte do MP, se-
quer indicação suficiente da justa causa penal (fl. 220). Acrescenta que inexiste qualquer elemento concreto 
que demonstre reiteração delitiva, tendo em vista que “não há reiteração daquilo que jamais ocorreu” (fl. 
220). Argumentou, ainda, que a presunção de inocência do Recorrido não deve ser rechaçada com a finali-
dade inconstitucional de assegurar a credibilidade das instituições públicas.

Sustentou que o único elemento que possui o condão de indicar a suposta habitualidade criminosa do 
Recorrido é a “débil e vacilante delação efetivada por Luís Cláudio Sampaio, o 'POI'” (sic, fl. 221). Aduziu, 
outrossim, que os fundamentos trazidos pelo Ministério Público são apócrifos, colacionando doutrina a 
respeito.

Argumentou que em alguns trechos o órgão ministerial “escancara” (sic, fl. 222) a ausência de re-
quisitos legais para a decretação da segregação cautelar, tendo em vista que cita fundamentos que não são 
previstos em lei para a prisão preventiva, como a “boa aplicação da política criminal” e “assegurar também 
a credibilidade das instituições públicas”.

Pontuou que o Parquet chegou ao ponto de “subverter as lições da criminologia crítica” para ampa-
rar seu pedido ilegal quando se referiu as diferenças do número de presos em relação às respectivas classes 
econômico-sociais (fl. 226).

Aduziu que o ato de recebimento da denúncia não produz o efeito automático e necessário de decre-
tação da prisão preventiva, como indica que sustentou o MP. Outrossim, delineia que suposto desejo da 
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população do Município de Santo Amaro em ver o Recorrido custodiado não é fundamento legal para a sua 
segregação cautelar (fl. 228).

Indicou que o requerimento ministerial é carente de fundamentação, não tendo demonstrado indícios 
de autoria do suposto fato criminoso e elementos concretos que possam colocar em risco a ordem pública e 
econômica. Argumentou que a simples existência de acusações não pode prejudicar a liberdade do cidadão, 
à luz do princípio da presunção da inocência e do devido processo legal, informando, ainda, que o Recorri-
do não tem antecedentes criminais (fl. 230).

Aduziu que a pretensão acusatória teve apenas por base as “ falsas e imprestáveis declarações leva-
das a cabo por um corréu.” (sic, fl. 239). Afirmou, outrossim, que o Recorrido tem residência fixa e sua 
identidade é amplamente conhecida, não impondo risco à investigação.

Sustentou inexistir evidenciação de qualquer atuação do Recorrido para obstruir o andamento do 
processo, amparando-se o Parquet apenas na delação (fls. 243/244).

Argumentou que o art. 312 do CPPB não prevê como hipótese de cabimento da segregação cautelar o 
escopo de cobrar explicação da destinação de verbas, e, que a suposta gravidade abstrata do fato não conduz 
necessariamente à prisão preventiva. Pontuou, nesse sentido, que inexiste periculum libertatis em relação 
ao Recorrido (fls. 245/247).

Salientou, ainda, que não deve ser aplicado o princípio inexistente do in dubio pro societate em rela-
ção à prisão processual (fl. 247),

Por fim, nas suas conclusões, aduziu: i) que inexiste elemento concreto que possa inferir que o Re-
corrido cometerá crimes em liberdade; ii) não há qualquer indício de que o Requerido possa trazer risco à 
instrução da ação penal, sendo que se colocou a disposição por diversas vezes e se apresentou espontanea-
mente para ser citado; iii) não há elemento concreto que se permita a conclusão de que o Recorrido colocará 
em risco eventual aplicação da lei penal (fls. 250/251).

À fl. 252, o juízo a quo manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos.

Encaminhados os fólios ao Ministério Público, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer às fls. 
260/265, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

Conhece-se da irresignação, pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade 
recursal.

O presente inconformismo, manejado pelo Parquet baiano, como já relatado, objetiva reformar deci-
são do Juízo a quo que indeferiu o pleito de segregação cautelar do Recorrido, formulado pelo Ministério 
Público, em razão de não vislumbrar a necessidade de implementação da medida excepcional.

Como se sabe, a decretação da custódia preventiva exige a presença concomitante dos seus pressu-
postos, requisitos e fundamentos, entendidos, respectivamente, como aqueles previstos nos artigos 313, 312 
(segunda parte) e 312 (primeira parte), todos do CPPB, os quais serão ora examinados.
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A análise dos referidos elementos é realizada de forma progressiva, porquanto, inexistente o primeiro 
deles (pressupostos), sequer deve-se passar ao exame do segundo (requisitos), que, igualmente, se ausente, 
afasta a possibilidade de apreciação do terceiro (fundamentos).

No que diz respeito aos pressupostos, o Código de Processo Penal impõe a necessidade da presença 
de ao menos uma das hipóteses elencadas no art. 313 do CPPB, para que, então, se prossiga na discussão 
acerca da possibilidade de decretação da prisão cautelar. Ou seja, não se enquadrando a situação fática em 
nenhum dos incisos do dispositivo acima mencionado, se afastaria, de imediato, a possibilidade de imposi-
ção da medida extrema. Por oportuno, transcreve-se o artigo em foco:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (qua-
tro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressal-
vado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal;  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV – (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 
hipótese recomendar a manutenção da medida.”

In casu, de acordo com a conclusão da denúncia (fl. 43), a conduta do Recorrido foi capitulada ju-
ridicamente nos crimes previstos nos arts. 288 do CPB; 1º, I, do Decreto-Lei 201/67; e 1º, § 4º, da Lei de 
9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), sendo nestes dois últimos por 37 (trinta e sete) vezes, em concur-
so material de crimes, delitos com elemento subjetivo do tipo doloso, cuja soma das reprimendas abstratas 
respectivas excede, em muito, o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, incidindo a hipótese, claramente, 
no conteúdo do art. 313, I, do CPPB.

Em continuidade, também se revelam presentes os requisitos exigidos à imposição da cautelar em 
questão, consubstanciados na prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

Nesse ponto, inclusive, a própria decisão atacada reconhece existirem tais elementos, até mesmo 
porque na mesma oportunidade operou-se o recebimento da denúncia ofertada pelo Parquet, o que natu-
ralmente só poderia ocorrer em caso de existir a justa causa indispensável à deflagração da demanda penal.

De todo modo, tece-se as considerações necessárias à confirmação do raciocínio acima.

De acordo com a exordial da ação penal, através da aquisição de materiais de construção, exclusiva-
mente da empresa “AYRES”, que venceu todos os pregões de tal ramo entre os anos de 2012 a 2016 no Mu-
nicípio de Santo Amaro, o Recorrido, associado ao então Vice-Prefeito Leonardo Pacheco e ao colaborador 
Luís Cláudio Sampaio Lobo, desviou em proveito próprio e de terceiros o montante de R$ 2.732.064,00 
(dois milhões, setecentos e trinta e dois mil e sessenta e quatro reais).
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Segundo a denúncia, reportando-se ao que consta na colaboração premiada, o Recorrido definia os 
valores que seriam desviados e os comunicava ao colaborador Luís Cláudio Sampaio Lobo, que simulava 
o fornecimento dos materiais de construção por meio de emissão de notas fiscais, no entanto, nunca os en-
tregava ao Município. Daí, o Recorrido ordenava a transferência imediata dos valores do ente político para 
a empresa “AYRES”.

Ainda de acordo com o MP, para que tais recursos chegassem ao Recorrido, o colaborador Luís Cláu-
dio os sacava e entregava, em dinheiro, ao Vice-Prefeito Leonardo Pacheco, ou, efetuava transferência para 
contas bancárias previamente indicadas pelo ex-Prefeito, sempre atendendo às suas determinações.

O Parquet colacionou, na denúncia, quadro de movimentações bancárias em que constam diversos 
TED (transferência eletrônica disponível) para a empresa "AYRES" oriundos da Prefeitura Municipal de 
Santo Amaro (fls. 27/30).

Nos mesmos quadros restam discriminados 30 (trinta) saques em dinheiro da conta da mesma empre-
sa "AYRES", os quais são apontados pelo colaborador como destinatário o então Vice-Prefeito Leonardo 
Pacheco, entre os anos de 2012 até 2016.

Os saques são de altos valores, variando entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 234.014,00 (duzentos 
e trinta e quatro mil e quatorze reais), esta, claramente, uma quantia assombrosa para ser sacada em uma 
instituição bancária.

O que chama atenção e se permite a caracterização da prova da materialidade dos crimes previstos 
nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e 1º da Lei 9.613/1998, quando aliado aos demais elementos, é 
um depósito e um TED (fl. 29) na conta da empresa MRC Construções e Serviços, administrada pelo então 
Vice-Prefeito Leonardo Pacheco, oriundos da empresa Ayres.

Ora, a transferência bancária de empresa que foi vencedora de todos os procedimentos licitatórios 
relativos à aquisição de materiais de construção no Município para empresa administrada por membro da 
administração pública do ente político demonstra relação pessoal/comercial entre estes que, além de carac-
terizar a existência dos crimes narrados na denúncia, viola os princípios da impessoalidade e da probidade 
das Licitações.

Com efeito, demonstrada a relação financeira pessoal entre o então Vice-Prefeito Leonardo Pacheco e 
a empresa Ayres, através do colaborador Luís Cláudio (“Poi”), e, aliando-a aos resultados dos procedimen-
tos licitatórios do Município relativos à aquisição de materiais de construção, já se constata a materialidade 
dos crimes previstos no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

Quanto a ligação do Recorrido com os fatos apurados, o Ministério Público aduz que ele liderava a 
associação criminosa que desviava os recursos públicos descritos na inicial, valendo-se das condições do 
cargo de Prefeito.

Nesse ponto, os indícios de autoria a ele relacionados já começam a se revelar presentes a partir da 
constatação de que uma única empresa logrou vencer todos os procedimentos licitatórios que foram desti-
nados à aquisição de materiais de construção, durante a sua gestão frente a Prefeitura Municipal de Santo 
Amaro.

Com efeito, a licitação fora criada para promover uma igualdade de concorrência e oportunidade en-
tre particulares que desejam contratar com o Poder Público, a fim de que inexistam privilégios concedidos 
a determinados indivíduos e não se apliquem preferências pessoais dos gestores.
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Tais finalidades são extraídas facilmente dos princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade e 
probidade administrativa, que regem as Licitações, conforme o art. 3º da Lei 8.666/93.

Assim, é extremamente difícil crer que dentre as empresas fornecedoras de material de construção 
que trabalhem no Município de Santo Amaro-BA ou a seu redor, a única que proporcionou a proposta mais 
vantajosa, além de cumprir os demais requisitos do edital, durante todo o período da gestão do Recorrido, 
foi a multicitada “AYRES”.

Tais indícios são ainda mais fortes na delação premiada do dono da empresa em questão. De acordo 
com o colaborador, o Recorrido definia os valores que seriam desviados e lhe comunicava, daí este emitia 
notas fiscais com materiais de construção que eram objeto da licitação de que saiu vencedor, mas nunca os 
entregava à Administração Pública.

Ainda de acordo com a delação premiada, a partir da emissão das notas fiscais, o ex-Prefeito trans-
feria os recursos financeiros para a empresa "AYRES", e o seu proprietário, Luis Cláudio, vulgo “Poi”, os 
sacava e entregava ao ex-Vice-Prefeito Leonardo Pacheco, ou efetuava transferência para contas bancárias 
previamente indicadas pelo Recorrido.

Transcreve-se, a seguir, os seguintes trechos da colaboração do referido empresário:

“– Dr. João Paulo: Minha pergunta é a seguinte: o prefeito atual entrou em 2009. Quando foi 
a primeira vez que ele chegou para o senhor e disse: 'Oh! A gente fez essa licitação, mas 
agora eu quero que o senhor faça isso aqui pra mim também pra gente poder ficar todo 
mundo numa boa'?

– Luís Cláudio: Eu acho que deve ter começado, mais ou menos, em 2012, por essa faixa.

– Dr. João Paulo: Essa conversa surgiu de quem? Quem foi que lhe procurou? Como foram os 
termos dessa conversa?

– Luís Cláudio: Não. O prefeito mesmo.

– Dr. João Paulo: Com que justificativa?

– Luís Cláudio: 'Não... que eu tô pegando material em sua mão e tem essas contas aqui... 
pra resolver aqui entendeu? Eu queria que você tirasse uma nota a mais desse valor para 
eu cobrir essa receita aqui, essa despesa.

(…)

– Luís Cláudio: Eu disse a ele que... 'rapaz o pregão... é... o pregão... pra eu tirar material assim 
é meio complicado assim, entendeu? Por causa da quantidade dos itens. Tá entendendo?' Aí 
sempre eu diminua um pouco, entendeu? Do valor.

(…)

– Luís Cláudio: Não, não cheguei a comentar não. É porque eu fazia construção, entendeu? 
Aí geralmente o material que eu usava eu não dava baixa no material aí tinha um estoque-
zinho, aí eu procurava tirar as notas geralmente nos materiais que eu tinha folga na loja.

(…)

– Luís Cláudio: Doutor, era uma listinha que ele fazia, tá entendendo? Mais ou menos uns 
oito a dez números mais ou menos assim. Tá entendendo? E essa listagem tinha um valor 
aí eu apresentava a nota entendeu? Tirava a nota incluída com o material que eu tirar.

– Dr. Aroldo (Promotor de Justiça): Aí depois com esse dinheiro o senhor sacava em espécie 
e dava a ele, ou ele indicava uma conta para o senhor depositar nessa lista aí?

– Luís Cláudio: Eu sacava o dinheiro. Algumas vezes, eu fazia o depósito, tá entendendo?
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– Dr. Aroldo: Das contas indicadas por ele?

– Luís Cláudio: É, indicada por ele, mas...

– Dr. Aroldo: Constava nessa listazinha dele, as contas?

– Luís Cláudio: Algumas vezes sim. Mas aí eu fazia o depósito dava o comprovante a ele e 
não, não... não guardava nada.

– Dr João Paulo: Senhor Luiz, eu perguntei do lado privado. Do lado público, além do pre-
feito, quem mais atuava nessa situação das notas de material de construção? O Prefeito, 
Secretário de Finanças, Secretário de obras? Quem mais sabia dessa situação? Que esse 
canal de pagamento extraoficial era realizado?

– Luís Cláudio: O prefeito e o vice-prefeito.

– Dr. João Paulo: O senhor falou que a atuação do prefeito era dizer o que é o valor da nota 
e vistar todas as notas, então ele dava conferido?

– Luís Cláudio: Conferido.

– Dr. João Paulo: O vice entrava onde nisso aí?

– Luís Cláudio: Não... o vice era só mandado por ele, no caso.

– Dr. João Paulo: Fazia o que?

– Luís Cláudio: Não... fazia...eu passava pro vice a mando dele e ele fazia os pagamentos.

– Dr. Aroldo: Então o prefeito pré-autorizava o senhor dá esse dinheiro na mão do vice?

– Luís Cláudio: É. Autorizava.

– Dr. Aroldo: Então, logo na primeira conversa que o senhor tinha com o prefeito ele já 
dizia: 'oh! O vice-prefeito, Léo Pacheco, vai pegar esse dinheiro na sua mão'?

– Luís Cláudio: É sim.

– Dr. Aroldo: Aí o senhor já entrava em contato, depois, com o dinheiro na mão, já entrava 
em contato diretamente com Léo Pacheco para marcar o local da entrega do dinheiro?

Luís Cláudio: Sim.

(…)

– Luís Cláudio: Isso era feito de quatro, em quatro, cinco meses, mais ou menos, quando ele 
iria conferir as notas. Entendeu? Aí eu tinha relação dos valores que passava pra ele e ele 
conferia. Aí me dava... eu anotava no papel, como você viu na minha pasta. Entendeu? O 
valor. Entendeu? E aí somava

(…)

– Dr. Aroldo: Então essa conferência era feita sempre pessoalmente, diretamente com o 
prefeito Ricardo?

– Luís Cláudio: Com o prefeito Ricardo!

– Dr. João Paulo: Senhor Luis, quem mais além do senhor sabia dessas conferências, dessas 
reuniões e o que nessas reuniões eram feitas e como era que isso funcionava?

– Luis Claudio: Eu e o prefeito, no caso.

– Dr. João Paulo: Isso era feito que horas?

– Luis Claudio: Doutor, geralmente...eh...era feito quatro horas, cinco horas da tarde. En-
tendeu?

– Dr. João Paulo: Em que lugar era feita essa reunião?
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– Luis Claudio: Era feita no gabinete, na Secretaria de Administração. Tá entendendo? 
Eh...algumas vezes na casa dele, que eu já vim aqui em Piatã, em Lauro de Freitas tam-
bém. Entendeu?

( … ) 
– Dr.João Paulo: Senhor Luis, o senhor disse que ele mandava o bilhete, a nota era emitida, o 
senhor levava. E esse bilhete ficava com quem?

– Luis Claudio: Qual bilhete?

– Dr. João Paulo: O senhor disse que ele fazia uma relação...

– Dr. Aroldo: Ficava com ele ou com o senhor?

– Luis Claudio: Não. A listagem ficava com Léo

(…)

– Dr. Aroldo: No interrogatório de Diego Sales ele falou que Léo Pacheco é o responsável 
por todos os pagamentos da prefeitura. O senhor acabou de falar aqui que Léo recebia esse 
dinheiro, em espécie, das suas mãos a mando do prefeito. Era com Léo que o senhor tra-
tava dos pagamentos da prefeitura? Quando fazia a nota era Léo que o senhor procurava 
para dizer: olhe, eu preciso tirar essa nota em material e tal, já foi entregue esse material?

– Luis Claudio: Não, era com o prefeito que me dava a ordem pra tirar a nota

– Dr. Aroldo: Lhe dava a ordem pra tirar a nota?

– Luis Claudio: Isso

– Dr. Aroldo: Léo apenas recebia esses valores que o senhor entregava para o prefeito?

– Luis Claudio: Para o prefeito

– Dr. Aroldo: O senhor sabia como era essa divisão desse dinheiro aí com o Léo e com o 
prefeito? Sabe dizer como é que entre eles era dividido esse lucro aí que eles tinham?

– Luis Claudio: Não, só passava o dinheiro para ele e...

– Dr. Aroldo: Não sabia como eles repartiram lá?

– Luis Claudio: Não

(…)

– Dr. João Paulo: Deixa eu refazer a pergunta pra não ficar nenhuma dúvida: esses valores, 
deixa eu fazer um corte né? Acima de 30 mil reais, o senhor tinha constância de fazer esse 
tipo de saque ou o senhor só fazia esse tipo de saque relacionado ao Município?

– Luis Claudio: Geralmente relacionado ao Município

– Dr. Aroldo: Se a gente lhe perguntar... o senhor falou que também fazia alguns saques 
para sacar suas contas privadas, de suas próprias obras. Mas se a gente pedisse pro senhor 
analisar e trazer os saques que foram específicos para dar em dinheiro ao prefeito ou ao 
vice-prefeito, o snehor sabe identificar? Essa planilha que o senhor trouxe aqui para apre-
sentar se trata desses saques que eram feitos pro prefeito?

– Luis Claudio: Doutor, os saques que tá aí é geralmente o que tá no extrato. Quando eu 
fazia esse saque é quando eu fazia algum pagamento da prefeitura. O que era descontado 
da loja, ficava na conta e quando fazia os saques geralmente era pra...

– Dr. Aroldo: Pra passar pra eles?

– Luis Claudio: É

(…)” (Degravação fls. 85/95) (Grifos acrescidos).
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Suas declarações, além de serem detalhadas e consistentes, encontram guarida no extrato bancário 
da sua empresa (tabelas de movimentações financeiras, fls. 27/30), na medida em que constam registros de 
diversos saques em dinheiro de quantias altas, conforme já mencionado, e de transferências em TED para 
outras empresas também vencedoras de processos licitatórios (Oliveira Santana; Prenorte; Grautech) pe-
rante a Prefeitura Municipal, mas, relativos a outros ramos, as quais não possuem qualquer relação jurídica 
com a empresa "AYRES" que justifique as transações.

Aponte-se que as transcrições acima referem-se apenas a algumas das relevantes passagens constan-
tes da delação realizada por Luis Cláudio Sampaio Lobo, havendo muito mais material detalhando toda a 
atividade desenvolvida pelo colaborador, em comunhão de desígnios com o Recorrido e outros agentes.

Ademais, analisando as referidas movimentações bancárias, restam ainda mais evidentes os indícios 
de autoria do Recorrido, na medida em que, no mesmo dia de determinadas transferências de recursos da 
Prefeitura Municipal (ex: 18/03/2016 e 22/04/2016), o colaborador Luís Cláudio esteve em contato telefônico 
com o Vice-Prefeito Leonardo Pacheco, ocorrendo, nas mesmas datas, saques de altas quantias, consoante 
se observa à fl. 33.

Ou seja, tal contexto revela uma provável interligação entre esses fatos, se coadunando com a narra-
tiva do colaborador, que indicava o ex-Vice-Prefeito como o intermediador do Recorrido na efetivação das 
transações ilícitas.

No que se refere aos TEDs realizados para empresas também vencedoras de processos licitatórios no 
Município, o que chama atenção é o fato de inexistir comprovação acerca da relação financeira estabelecida 
entre a “AYRES” – integrada pelo colaborador –, na condição de devedora, e as referidas pessoas jurídicas 
(Grautech, Oliveira Santana e Prenorte), que justificassem as elevadas transferências bancárias constatadas.

A despeito disso, como já mencionado, constam registros de TEDs originados da “AYRES” e dire-
cionados para os supracitados estabelecimentos empresariais, cujos valores de transação remontam aos pa-
tamares de R$100.000,00 (cem mil reais); R$112.889,00 (cento e doze mil oitocentos e oitenta e nove reais); 
R$40.000,00 (quarenta mil reais); R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); R$126.000,00 (cento e vinte e 
seis mil reais).

Registre-se que as empresas “Oliveira Santana”, “Grautech” e “Prenorte” atuam no ramo da cons-
trução civil e compram os materiais de construção, em regra, diretamente da fábrica, mas com aquisições 
pequenas junto à empresa “AYRES”, como se constatou das declarações prestadas pelo investigado Roberto 
Santana perante o Ministério Público:

“Que, nas obras da GRAUTECH e OLIVEIRA SANTANA, nunca recebeu nenhum material ad-
quirido pela PREFEITURA DE SANTO AMARO, fornecido pela EMPRESA AYRES, de propriedade 
do investigado LUÍS CLÁUDIO 'POI', para fazer obra licitada. Que não sabe quanto comprou na empresa 
AYRES, nos anos de 2011/2015, mas comprou cimento e ferro, dentre outras urgências.” (fl. 41)

Diante de tal informação, inexiste razão para a transferência de recursos financeiros oriundos da 
“AYRES” para a “Grautech”, “Oliveira Santana” e/ou “Prenorte”, tendo em vista que aquela deveria ser 
credora destas, e não o contrário, ainda mais se tratando dos elevados patamares das transações bancárias 
observadas.

Constam, ainda, registros de um TED e um depósito, realizado pela empresa “AYRES” em conta 
bancária de empresa chamada “MRC Construções e Serviços”, a qual, também, não tem nenhuma relação 
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jurídica com aquela, sendo tais transações, de acordo com a colaboração premiada, mera ordem do Recor-
rido. Transcreve-se a seguir os seguintes trechos da delação:

“– Dr. Aroldo: Aqui consta que o senhor já fez transferência para uma empresa chamada 
MRC.

– Luís Cláudio: MRC. MRC eu me lembro, foi no final do ano.

– Dr. Aroldo: Porque o senhor fez essa transferência, quem lhe pediu?

– Luís Cláudio: Foi a mando do prefeito, que ele me pediu que tava com valor para ser re-
passado para MRC, me pediu que eu tirasse uma nota no valor de quatrocentos e poucos 
mil, entendeu? Quinhentos e poucos mil, mais ou menos, que eu tirei e depositei no nome 
da MRC.

– Dr. Aroldo: E esse dinheiro também para cobrir pagamentos. O senhor também fez atra-
vés de materiais de construção? Da venda de materiais de construção?

– Luís Cláudio: Da venda de materiais de construção.

– Dr. João Paulo: Senhor Luis, só clareie aqui, por gentileza. O senhor tinha alguma relação 
com a MRC? Devia algum crédito, tinha algum empréstimo? Tinha algum documento que 
pudesse legitimar essa transferência?

– Luís Cláudio: Não.

– Dr. João Paulo: Quem são os donos da MRC? Quem são as pessoas que o senhor conhece 
ligadas à MRC?

– Luís Cláudio: Doutor, quem eu conheço é um rapaz chamado Júlio

– Dr. Aroldo: E o senhor tinha feito algum negócio com ele? Com esse Júlio?

– Luís Cláudio: Não. Ele já abasteceu... é... ele é meu cliente no posto.

– Dr. Aroldo: Mas que justificasse essa transferência pra ele. O senhor já tinha feito alguma?

– Luís Cláudio: Não, nunca tinha feito transferência.

– Dr. Aroldo: Então essa transferência foi pura e simplesmente por pedido do prefeito Ri-
cardo.

– Luís Cláudio: Do prefeito Ricardo.

– Dr. João Paulo: Senhor Luís, o senhor falou que foi quinhentos e poucos mil?

– Luís Cláudio: Sim.

– Dr. João Paulo: O senhor fez uma transferência só, fez duas, fez várias?

– Luís Cláudio: Duas transferências.

– Dr. João Paulo: No valor total? Deu valor certinho? Fechou?

– Luís Cláudio: Uma de trezentos e pouco e outra de cento e poucos mil, mais ou menos.

– Dr. João Paulo: E esse valor voltou pro senhor como material de construção?

– Luís Cláudio: Não. Não voltou pra mim.

– Dr. Aroldo: O senhor não tirou nota pra cobrir?

– Luís Cláudio: Não, eu tirei a nota fiscal

– Dr. João Paulo: E o dinheiro caiu, então... o senhor passou pra MRC já tendo o dinheiro 
na sua conta ou o senhor antecipou do seu?

– Luís Cláudio: Não, a partir do momento que ele fez o pagamento, eu fiz a transferência.
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– Dr. Aroldo: E esse pagamento então vocês fizeram uma nota?

– Luís Cláudio: Uma nota.

– Dr. Aroldo: De material de construção pra prefeitura justificar que estava depositando 
esse valor integral pro senhor de quase quinhentos e poucos mil e aí depois o senhor trans-
feriu para a MRC com valor da prefeitura já na sua conta?

– Luís Cláudio: O dinheiro em minha conta... É...

– Dr. João Paulo: Senhor Luis, ele chegou a dar justificativa sobre a necessidade desse va-
lor? Ou se era pra pagar alguma dívida relacionada a alguma pessoa

– Luís Cláudio: Ele disse que tava com dificuldade de pagar a MRC, que o pessoal tava 
querendo fazer greve e que precisava que eu tirasse essas notas.” (Degravação fls. 91/93) 
(Grifos acrescidos).

Inclusive, em interceptação telefônica de terminal de propriedade da empresa MRC Construções e 
Serviços, consta conversa do ex-Vice-Prefeito Leonardo Pacheco sobre questões administrativas dali ati-
nentes, revelando o vínculo que o então membro da administração pública Municipal tinha com a pessoa 
jurídica de direito privado. Colaciona-se, a seguir, trecho do referido diálogo:

“ÍNDICE: 549698. DATA DA CHAMADA: 18/06/2016. HORA DA CHAMADA: 11:32:12. 
DURAÇÃO: 00:12:49. TELEFONE DO CONTATO: 75981115294 – Terminal registrado em 
nome da MRC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. TRANSCRIÇÃO: LEONARDO X HNI

HNI conversa com LEONARDO que LUISINHO queria baixar a fatura da limpeza pública 
para duzentos e cinquenta mil.

HNI informa para LEONARDO que não tem condições pois não foi demitido ninguém, a única 
forma que teve foi cortar o que era possível, uma vez que a folha sem os impostos e sem hora 
extra é de cento e vinte e sete mil” (trecho de interceptação extraído da denúncia, fls. 38/39)

Ressalte-se que a referida empresa (MRC Construções e Serviços) presta serviço ao Município de 
Santo Amaro e, apenas no ano de 2015, recebeu o montante de R$ 4.005.861,40 (quatro milhões cinco mil 
oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) do erário.

Inclusive, informou o órgão ministerial que apesar de a referida pessoa jurídica ter arrecadado R$ 
87.792.178,40 (oitenta e sete milhões, setecentos e noventa e dois mil cento e noventa e oito reais e quarenta 
centavos) entre os anos de 2011 a 2016, sua sede se constitui num pequeno imóvel no Município de Ipirá/
BA (fotografia à fl. 40).

No que tange à relação entre o ex-Prefeito e o ex-Vice-Prefeito, a fim de se averiguar se ambos atua-
vam em comunhão de esforços nas supostas práticas criminosas, da leitura da transcrição das intercepta-
ções telefônicas nos terminais móveis de Leonardo Araújo Pacheco Pereira (75991766767), ex-Vice Prefei-
to, Luis Eduardo Pacheco Alves (75988054084 e 71999981313), ex-Secretário de Administração, Obras e 
Serviços Públicos, e Luis Cláudio Sampaio Lobo, vulgo “Poi” e colaborador, percebe-se um vínculo muito 
próximo entre o ex-Prefeito e o Vice-Prefeito, bem como, daqueles com o delator, tendo eles conversado 
sobre a própria notificação do Ministério Público para “Poi” ir prestar declarações.

Extrai-se das interceptações que o ex-Vice-Prefeito teve a atribuição de atuar perante o Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia, cuja legalidade da atuação é, inclusive, duvidosa, para tentar a aprovação 
das cotas do ente político. Decerto, apenas levando-se em consideração tal função do referido agente já é 
possível caracterizar sua relação próxima e íntima com o ex-Prefeito. Afinal, se assim não fosse, o chefe do 
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Poder Executivo não delegaria tal função para o então Vice-Prefeito. É o que se extrai da transcrição dos 
seguintes diálogos:

“ÍNDICE: 504251

DATA DA CHAMADA: 24/05/2016

HORA DA CHAMADA: 08:57:03

DURAÇÃO: 00:04:54

TELEFONE DO CONTATO: 7134447600

TRANSCRIÇÃO:

LEONARDO mantém o seguinte diálogo com LINDINEIDE:

LINDINEIDE: Eu falei com JUNIOR, JUNIOR é o analista do Gabinete que está avaliando 
as contas, é com ele que a gente tá tratando, ele avalia aí tendo pendência ele liga pra gente. Eu 
falei com ele agora pela manhã e ele disse que ontem o processo estava com PLINIO ele estava 
avaliando, conferindo. Ai eu perguntei a ele se tinha mais alguma coisa pendente, ele me citou 
uma irregularidade de licitação. Eu perguntei a ele se essa irregularidade compromete o mérito 
das contas. Ele disse que uma irregularidade de um processo licitatório está no valor alto, então 
eu conversei com seu RAIMUNDO agora pela manhã, ele disse o seguinte 'Como tá pendente 
o DAM dessa multa de mil reais (incompreensível), caso não encontre o DAM, será necessário 
uma ida lá no gabinete pra poder conversar com PLINIO pessoalmente, porque como a conta tá 
na pauta de hoje, o ideal que a gente fizesse isso pela manhã'. Voce acha que tem condições de 
conseguir esse DAM?

LEONARDO: O DAM eu já vou lhe dizer em mais dez minutos que eu já dei o nosso, o rapaz 
tá procurando, eu tô aqui no pé dele. Eu lhe digo em dez minutos. Agora essa irregularidade 
compromete?

LINDINEIDE: É isso, ele me disse que um dos valores é alto. Só que ele não quis me dar uma 
posição porque disse que o conselheiro não finalizou, o conselheiro não chegou ainda. Eu fiquei 
de retornar pra ele, pra ele me dizer 'óh tá tudo bem, ou não tá'. Eu só queria que o senhor ficasse 
de sobreaviso.

LEONARDO: Eu tô, a senhora pode me ligar que esse telefone não vai sair da mão não. Hoje 
de manhã a senhora me ligou, eu na verdade tava na reunião em finanças e não vi a ligação.

LINDINEIDE: Pronto, você tá em Salvador ou Santo Amaro?

LEONARDO: Santo Amaro.

LINDINEIDE: Santo Amaro pra cá é uma hora?

LEONARDO: É uma hora.

LINDINEIDE: Eu vou conversar com seu RAIMUNDO que seu RAIMUNDO tem ação mais 
próxima do gabinete, pra ver se eu consigo mais alguma informação quanto a esse item de lici-
tação, irregularidade.

LEONARDO: Tá.

LINDINEIDE: Eu até estranhei porque assim, quando fizemos o contato com o gabinete, com 
JUNIOR, tratamos de outra serie ele disse que tava ok, ele pontuou a questão da multa, aí cor-
remos atrás pra tentar regularizar, e aí agora só tá pendente esse DAM, pagou-se tudo que tinha 
pendente, aí ontem, hoje quando converso com ele, ele cita a questão da licitação, só aí tá na 
pauta de hoje, e antes ele não tinha citado, mas enfim ele tá ligando, mantendo contato, infor-
mando, 'olha aqui tá pendente', tá tendo boa vontade, não tão criando dificuldade.

LEONARDO: Graças a Deus. Então tá bom.
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LINDINEIDE: Então dez minutos você tem uma posição né?

LEONARDO: Tenho, tenho, eu já tô indo pra lá de novo.” (fls. 158/160)

“ÍNDICE: 522734

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:58:01

DURAÇÃO: 00:02:27

TELEFONE DE CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUÍS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, com endereço de fatura à Praça de Itamaraca, 01, 
casa 43, cond. Top Vilas, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-000).

TRANSCRIÇÃO:

HNI comenta com LEONARDO QUE POI (LUIS CLAUDIO SAMPAIO LOBO) ligou para 
ele para falar que o MINISTÉRIO PÚBLICO notificou POI por atraso em obra pública e que 
marcou audiência para 06 de julho.

LEONARDO diz 'infelizmente o MINISTÉRIO PÚBLICO fica ouvindo as besteiras desses 
vereadores de oposição ao invés de procurar apurar, fica notificando as pessoas, achando que as 
pessoas tem naturalidade para receber essas intimações, fica criando um problema nas pessoas, 
isso leva pra família, porra eu vou lá falar com o Prefeito, COM ESSE Promotor, quem é esse 
Promotor?'.

HNI responde que acha que foi João Paulo, porque o outro tá de férias. (fls. 162/163)”

ÍNDICE: 506320

DATA DA CHAMADA: 24/05/2016

HORA DA CHAMADA: 15:54:11

DURAÇÃO: 00:02:56

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUIS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, ENDEREÇO: Praia de Itamaracá, 01, CS 43, 
Cond. TOP VILAS, VILAS DO ATLANTICO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.700-000).

TRANSCRIÇÃO:

LUIS e RICARDO mantêm o seguinte diálogo:

RICARDO: Segunda feira, nove e meia da manhã, na Prefeitura, no gabinete, eu, você, TITO e 
MARQUINHOS arquiteto, vai ai com pessoal da Conder pra gente dar uma visita lá no CUPI, 
bote na sua agenda ai.

LUIS EDUARDO: Eu até já peguei hoje lá e BURAQUINHO com ROBERTO a notificação.

RICARDO: Tá, uma outra coisa, a gente conseguiu tirar de pauta as minhas contas, ela ia ser 
votada hoje, no TCM.

LUIS EDUARDO: Ah!

RICARDO: A gente ia tomar pau!

LUIS EDUARDO: Por que?

RICARDO: Porque tá faltando uma justificativa, uma coisa formal, no processo de licitação. 
Pessoalmente eu te explico, eu fui pessoalmente e conversei com o conselheiro, ele viu que eu 
estava certo, 'Oh, RICARDO máximo que eu possa fazer por você é tirar de pauta, você vai 
ganhar com isso uma semana, porque senão você ia ter a conta rejeitada aqui.' Tudo ok, Tudo 
(incompreensível) mas, falta essa justificativa, imagine!
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LUIS EDUARDO: É brincadeira.

(...)” (fls. 166/167) (grifos acrescidos)

“ÍNDICE: 522543

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 10:50:02

DURAÇÃO: 00:01:22

TELEFONE DO CONTATO: 75988811313 (LEONARDO ARAUJO PACHECO PEREIRA)

TRANSCRIÇÃO:

POI conversa com LEONARDO.

POI fala para LEO que foi notificado pelo Promotor por suposto atraso em obras públicas no ano 
de 2015, para comparecer ao Fórum dia 06/06. LEO diz que POI não tem nada a ver e fala 'você 
tem obra pública no município?'. POI diz que o documento cita que a irregularidade na locação 
do imóvel PSF RUA DO IMPERADOR e construção para a UPA. POI diz que não sabe o que 
é PSF e que não está com essa obra da UPA. LEO diz que POI não está em obra nenhuma, que 
apenas fornece material para a empresa. LEO pergunta 'você tem que obra rapaz? Cê é doido?'. 
POI diz que vai guardar para mostrar pra LEO. LEO fala que vai passar...” (fl. 173)

“ÍNDICE: 522698

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:47:57

DURAÇÃO: 00:01:08

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUIS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, ENDEREÇO: Praia de Itamaracá, 01, CS 43, 
Cond. TOP VILAS, VILAS DO ATLÂNTICO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.700-000).

POI conversa com Ricardo.

POI fala para RICARDO que recebeu uma notificação, mas que ele não é empreiteiro de 
uma obra da UPA. RICARDO manda POI procurar LUISINHO para localizar quem é o 
empreiteiro dessa obra. POI fala que ROGÉIO DO ESPORTE está lá e pergunta se é para 
liberar duas notas dele. RICARDO diz que é uma nota só de duzentos e poucos reais.”(fls. 
173/174) (grifos acrescidos)

“ÍNDICE: 530179

DATA DA CHAMADA: 05/06/2016

HORA DA CHAMADA: 09:53:56

DURAÇÃO: 00:01:18

TELEFONE DO CONTATO: 75999447880 (Terminal registrado em nome de SILVIO ANTO-
NIO DO REGO, CPF: 560.941.595-00, ENDEREÇO: R. LOTEAMENTO CELINA PORTO 
07, Centro, SANTO AMARO – BA, CEP 44.200-000)

TRANSCRIÇÃO:

POI dialoga com JURUNA.

POI pergunta para JURUNA se ele irá no posto agora de manhã. JURUNA diz que já esteve 
lá hoje. POI pergunta se ele vai voltar. JURUNA fala que talvez sim, talvez não, mas que pro-
vavelmente não. POI diz que é pra pegar 3 mil pra ele levar para Salvador para pagar os 
pedreiros de RICARDO. JURUNA pergunta '3mil?'. POI fala que é. JURUNA pergunta se 
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POI tem a chave do cofre. POI fala que não. JURUNA diz que no cofre tem esse dinheiro. POI 
diz que vai viajar 11:30h. JURUNA diz que vai dar uma saidinha agora. POI manda JURUNA 
deixar o dinheiro na mão de HNI. JURUNA pergunta quanto é. POI diz que é 3mil. JURUNA 
diz que vai pegar e deixar com SÔNIA.” (fls. 175/176) (grifos acrescidos)

“ÍNDICE: 530303

DATA DA CHAMADA: 05/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:05:16

DURAÇÃO: 00:00:49

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUIS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, ENDEREÇO: Praia de Itamaracá, 01, CS 43, 
Cond. TOP VILAS, VILAS DO ATLANTICO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.700-000).

TRANSCRIÇÃO:

POI conversa com RICARDO.

POI pergunta se RICARDO já chegou e este diz que não. POI pergunta 'vai ser onde 
mesmo?'. RICARDO diz que é na casa dele e manda POI ligar para TITO, que já está 
chegando também. POI fala que está na casa de RICARDO e que não tem ninguém lá. 
RICARDO manda POI ligar para LEO. RICARDO diz que está pertinho, que está perto 
de Engenharia, que parou para uma reunião com o pessoal que vai fazer campanha para 
ele em 2018 para deputado.” (fl. 176) (grifos acrescidos)

“ÍNDICE: 530312

DATA DA CHAMADA: 05/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:07:26

DURAÇÃO: 00:00:57

TELEFONE DO CONTATO: 75988811313 (LEONARDO ARAUJO PACHECO PEREIRA)

TRANSCRIÇÃO:

POI conversa com LEONARDO.

POI pergunta onde LEONARDO está. LEONARDO diz que 'o cara já passou por São 
Sebastião já, já está chegando'. POI pergunta onde LEONARDO está. LEONARDO fala 
que está na Casa do Samba. POI diz que 'é porque o chefe mandou eu ligar para você para 
adiantar'. LEONARDO diz que está na Casa do Samba e que é pra POI ir para lá para 
irem junto, que já ligou para o chefe e que este está em São Sebastião. POI diz que ligou 
pra ele e que está perto de Engenharia agora.” (fls. 176/177) (Grifos acrescidos).

“ÍNDICE 530463

DATA DA CHAMADA: 05/06/2016

HORA DA CHAMADA: 12:50:13

DURAÇÃO: 00:00:52

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUIS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, ENDEREÇO: Praia de Itamaracá, 01, CS 43, 
Cond. TOP VILAS, VILAS DO ATLANTICO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.700-000)

TRANSCRIÇÃO:

HNI passa o telefone para RICARDO. RICARDO pergunta onde POI está. POI fala que 
está saindo do posto. RICARDO fala para POI ir à casa dele rapidinho e que passou por 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
201

ele. RICARDO diz que é rápido, que só vai entregar uma documentação para POI. POI 
fala que tá bom.” (fl. 177) (Grifos acrescidos).

“ÍNDICE 531235

DATA DA CHAMADA: 06/06/2016

HORA DA CHAMADA: 09:50:49

DURAÇÃO: 00:01:16

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUIS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, ENDEREÇO: Praia de Itamaracá, 01, CS 43, 
Cond. TOP VILAS, VILAS DO ATLANTICO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42.700-000)

TRANSCRIÇÃO:

RICARDO fala para POI dar uma pressão em ALAILSON para adiantar. RICARDO 
fala que foi no PSF de Nova Santo Amaro e que 'o negócio não vai ficar pronto antes do 
São João desse jeito...'. POI fala que 'mais do que tá lá, na moral, os caras tá botando pra 
lá...'. POI diz que vai conversar com 'ele'. RICARDO diz 'uma coisa é a nossa vontade, 
outra coisa é a realidade, eu fui lá, a outra coisa é a crecha, se você não der uma pressão 
em ALAILSON, a creche não vai ficar pronta. Você tem que dar uma pressão no cara, que 
o cara só ouve você...' POI fala 'tranquilo, vou conversar com ele'. RICARDO fala que 'a 
relação dele é com você'. Você chega 'rapaz você prometeu que entregava, tem que entre-
gar'. POI diz que vai conversar com 'ele'. RICARDO diz 'pessoal de obra se a gente não 
der pressão não anda'. POI diz 'valeu, tranquilo'. RICARDO diz 'dê uma pressão nele aí'.” 
(fls. 177/178) (Grifos acrescidos).

“ÍNDICE: 533198

DATA DA CHAMADA: 07/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:13:16

DURAÇÃO: 00:01:38

TELEFONE DO CONTATO: 71999784282 (Terminal registrado em nome de SERGIO RI-
CARDO PEDROZA AMARAL, CPF: 544.424.865-49, ENDEREÇO: AV. Princesa Isabel, 106, 
AP 202, BARRA, Salvador – BA, CEP: 40.140-000 E/OU Rua BICUIBA, 813, AP 902 ED 
BOULEVARD, PATAMARES, Salvador – BA, CEP: 41680-050)

TRANSCRIÇÃO:

POI conversa com RICARDO.

POI diz que está lá com AILTON e fala sobre materiais para a Santa Casa, e para a Se-
cretaria de Obras. RICARDO diz para POI liberar e pegar as notas para ele assinar, que 
vai está lá a tarde, pois quando estiver fazendo a conferência não ter stress. RICARDO 
diz para POI falar com ALAILSON para poder adiantar a creche. POI diz que já falou 
com ALAILSON. RICARDO diz que o 'FNDE teve ai ontem e eu assinei umt ermo com o 
FNDE que a creche estaria pronta pra inaugurar dia 3 de julho'. RICARDO diz que POI 
tem que falar com ALAILSON para entregar a creche antes do São João e que ele tem que 
honrar a palavra dele, pois está honrando a palavra. RICARDO diz que não está aguen-
tando mais que (inaudível). POI manda RICARDO ver com quem é que tá a prancha pra 
pegar PITINGA lá em Acupe pra providenciar fazer a rampa... RICARDO diz que vai 
falar com LUISINHO.” (fl. 179) (Grifos acrescidos).

Como se vê, além da evidente proximidade entre o ex-Vice-Prefeito e o ex-Prefeito, constata-se uma 
relação muito próxima também dos dois agentes políticos com o colaborador premiado.
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Com efeito, são diversos os diálogos entre os então membros da administração pública do Município 
Santo Amaro e o empresário, cujo conteúdo das conversas variam entre encontros na casa do então Alcaide, 
discussões sobre prazo de obras, mesmo sendo aquele apenas fornecedor dos materiais de construção, e, 
inclusive, o titular da empresa afirmando que iria para Salvador “pagar os pedreiros de Ricardo”.

Tal cenário, desde o fato de apenas existir um único vencedor para procedimentos licitatórios de 
aquisição de materiais de construção, até os diálogos que denotam a proximidade entre este e os agentes po-
líticos, aliados ao detalhado conteúdo da colaboração, claramente, caracteriza diversos indícios da autoria 
do Recorrido nos crimes narrados na inicial da ação penal de origem.

Assim, reitere-se, presentes os requisitos da segunda parte do art. 312 do CPPB, a saber, indícios de 
autoria e prova da existência do fato criminoso.

Resta examinar, portanto, os fundamentos necessários à custódia cautelar, por se tratar da razão que 
justificou o indeferimento, por parte do Magistrado de primeiro grau, do pedido de prisão formulado pelo 
Ministério Público.

A despeito dos respeitáveis argumentos elencados na decisão combatida, este Desembargador, data 
venia, discorda da conclusão adotada pelo Julgador precedente, vislumbrando a efetiva presença de, ao 
menos, dois dos fundamentos elencados na primeira parte do art. 312 do CPB, quais sejam, a necessidade 
de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, se justificando, nessa medida, a decre-
tação da prisão preventiva, como objetiva o Recorrente.

No que diz respeito à garantia da ordem pública, é certo que o referido fundamento, ao longo da his-
tória processual penal pátria, em especial a partir da redemocratização, é alvo de constantes debates dou-
trinários e jurisprudenciais, notadamente em razão de seu conteúdo vago, que exige uma atuação constante 
do intérprete da norma, visando inclusive preservar o conteúdo do princípio constitucional da não culpabi-
lidade, evitando-se a antecipação da pena através de uma prisão de natureza processual.

De igual forma, coerente o argumento da decisão guerreada, como também das contrarrazões recur-
sais, no sentido de que a prisão cautelar não se presta a atender anseios populares, não podendo ser decre-
tada em razão do clamor social em torno do fato criminoso.

Outrossim, não é a prisão preventiva o meio adequado para minimizar a sensação de impunidade, 
que exigiria, em verdade, medidas mais profundas, perpassado eventualmente por alterações relevantes na 
legislação processual e, principalmente, por intermédio de políticas públicas na seara criminal que, em seu 
conjunto, possibilitassem a melhoria do grave cenário de cometimento sistemático de delitos, de todas as 
naturezas, assistidos pela população brasileira ao longo dos últimos anos.

Por outro lado, vem se tornando cada vez mais assente na comunidade jurídica, que a medida cautelar 
penal extrema, pautada na garantia da ordem pública, tem lugar nas hipóteses em que, pela gravidade con-
creta da ação delituosa apurada, bem assim em razão da probabilidade de reiteração delitiva revelada pelo 
investigado/acusado, restar claro o risco que sua liberdade oferece ao meio social como um todo.

Com efeito, leciona a doutrina majoritária, que a garantia da ordem pública resta abalada quando 
demonstrada a elevada probabilidade do investigado/acusado reiterar as práticas delituosas, continuando a 
atingir a sociedade mesmo após o início de procedimento investigatório ou da ação penal. A esse respeito, 
veja-se:

“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preven-
tiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco 
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considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja por-
que se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacio-
nados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. 
Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada 
com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.” 
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, Volume Único, 1ª edição, 2013, págs. 906/907)

Em outras palavras, pode-se dizer que a prisão como forma de garantia da ordem pública para evitar 
a reiteração delitiva, como a que está sendo decretada nos autos, visa resguardar o resultado útil do proces-
so, qual seja, a validade do princípio da prevenção geral enquanto finalidade da pena, na medida em que 
impede o réu de continuar a cometer delitos (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, vol. 
único, p. 907).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores também encampam a possibilidade de decretação da pri-
são preventiva para a garantia da ordem pública quando subsistem evidentes sinais de que o investigado/
acusado pode reiterar as supostas práticas delitivas, como se extrai das ementas a seguir transcritas:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LA-
TROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERI-
CULOSIDADE, GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVI-
MENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da 
lei penal, bem como na conveniência da instrução processual, tendo em vista a periculosidade 
do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 144904 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018).

“Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDI-
DO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO 
IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas cor-
pus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas 
corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 
2. A decisão que determinou a segregação preventiva apresenta fundamentação jurídica idônea, 
já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante o fundado 
receio de reiteração delitiva. Medida cautelar que também se justifica para conveniência da 
instrução criminal, em razão da notícia de que estariam os investigados articulando maneiras 
de barrar a investigação. 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem 
flagrante constrangimento ilegal 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150687 
AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MA-
JORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTA-
DA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO IMINENTE DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
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I – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se jus-
tifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução 
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II – No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos 
extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem 
pública, notadamente pelo Modus Operandi do crime, uma vez que restou comprovado que o 
recorrente, junto com outros menores induziram a vítima a ir em local ermo com a finalidade 
de lhe roubarem todo o seu dinheiro mediante violência, ressaltando-se, ainda, o fato de que o 
acusado é habitual na prática delitiva, circunstâncias que justificam a imposição da medida ex-
trema em desfavor daquele, para garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração 
delitiva (precedentes).

III – Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, 
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há 
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma 
razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da pri-
são, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante 
determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário Desprovido.” (RHC 94.498/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 09/03/2018)

In casu, não obstante o esforço argumentativo da defesa, parece evidente o risco que o Recorrido, 
solto, oferece à ordem pública.

Com efeito, a gravidade concreta da ação a ele imputada é do mais elevado grau, consistente no pos-
sível cometimento reiterado de crimes de colarinho branco, ensejadores de prejuízos estrondosos ao erário 
do Município de Santo Amaro, conduta que possui repercussão elevada em todos os setores da comunidade 
local, impactando na própria implementação de políticas públicas básicas, necessárias à melhoria da precá-
ria e miserável qualidade de vida da população respectiva.

De igual forma, o exame dos fólios revela a complexidade fática da rede de delitos, praticada por 
intermédio de modus operandi articulado, com a participação de vários agentes, no intuito de lograr enri-
quecimento ilícito às custas da miserabilidade da população do Município de Santo Amaro.

Ou seja, não se trata aqui de exame da gravidade abstrata dos crimes, mas sim da sua repercussão 
prática concreta, porquanto, narra-se na denúncia a ocorrência, durante aproximadamente quatro anos, de 
prática reiterada de desvios milionários de dinheiro público, através de transações dissimuladas, ações cuja 
repugnância, aliada às consequências negativas para o Município em questão, torna induvidosa a periculo-
sidade do denunciado.

Outrossim, no caso dos autos restou demonstrada a alta possibilidade de o Recorrido reiterar as su-
postas práticas criminosas, tendo em vista que continua realizando suas movimentações políticas, inclusive, 
se aproximando de outras Prefeituras Municipais administradas por gestores que integram o partido do 
qual ele faz parte, consoante notícia jornalística de fls. 201/203, revelando, no mínimo, a sua intenção de 
permanecer ligado, ainda que indiretamente, à gestão de recursos públicos, o que facilitaria a prática de 
novos desvios.

Não é demais lembrar que o Recorrido já figura como acusado em outra demanda penal, tombada 
sob o nº 0013030-39.2013.8.05.0000, que teve início junto ao Tribunal de Justiça, considerando que era, à 
época, detentor de foro por prerrogativa funcional (pois ainda era Prefeito), tendo sido recebida a denúncia 
pela Primeira Câmara Criminal em 22 de julho de 2014, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 1º, 
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V, do Decreto Lei nº 201/67, bem assim art. 299, c/c art. 69, ambos do Código Penal brasileiro. O referido 
feito, posteriormente, foi remetido à primeira instância, quando o Recorrido deixou a gestão do Município 
de Santo Amaro, em razão da perda superveniente da prerrogativa funcional.

Além disso, figura também no polo passivo de ações civis públicas e de improbidade, demonstrando 
a sua contumácia em práticas antirrepublicanas, contrárias ao direito e aos princípios da administração 
pública, as quais, aliadas a os demais elementos existentes, apenas corrobora a conclusão acerca da possi-
bilidade real de que o Recorrido venha a atuar novamente em desfavor do erário, inclusive com o possível 
cometimento de ilícitos penais.

Observe-se que não se está aqui fundamentando a prisão em exame com base na existência de ações 
de caráter cível administrativa que tramitam em desfavor do Recorrido, mas apenas apontando que a natu-
reza das questões discutidas em tais demandas, reforçam a conclusão que já fora antes alcançada por inter-
médio da evidenciação do provável cometimento reiterado de ilícitos penais extraído dos demais elementos 
apontados na denúncia, no sentido de que é prática comum na vida do Recorrido atuações indevidas no 
tocante aos recursos públicos que tem acesso.

Ademais, por circunstâncias concretas muito menos drásticas, os Juízos singulares, como também os 
colegiados de todo o país, têm decretado prisões preventivas em casos relacionados a crimes mais popula-
res, a exemplo de furto, roubo e tráfico de drogas, na maior parte dos casos envolvendo indivíduos de baixo 
poder aquisitivo e de degradante histórico-social e familiar.

Não se justificaria, assim, que em delitos de “colarinho branco” – cuja reprovabilidade é, muitas 
vezes, de maior envergadura, seja pela situação social e econômica mais favorável dos seus autores, seja 
pelas maiores consequências sociais dos atos criminosos –, venha a ser afastada a imposição da medida ex-
trema, em especial quando a gravidade concreta e risco de reiteração encontra-se revelada nos autos, 
como no presente caso, sob pena de se operar uma indevida inversão de valores, com priorização de um sis-
tema penal e processual penal seletivo, que somente atinge os integrantes das camadas sociais mais baixas.

Inclusive, não obstante a “criminalidade de massa” seja, em regra, mais facilmente percebida pela 
população (por diversas razões), é a corrupção generalizada que fomenta boa parte dos problemas sociais, 
os quais, por seu turno, influenciam, muitas vezes, a própria ocorrência dos mencionados delitos mais po-
pulares. Ou seja, a corrupção, indiretamente, termina por “alimentar” ao menos um dentre os tantos fatores 
criminógenos existentes, qual seja a precariedade social no fornecimento de serviços públicos básicos e 
indispensáveis à redução da desigualdade, a exemplo da educação e saúde públicas.

Inclusive, em recentíssimo julgado, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio 
Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus nº 8000599-55.2018.8.05.0000, manteve prisão preventiva 
decretada pelo Juízo de primeiro grau, em situação relativamente semelhante à destes autos, envolvendo o 
ex-prefeito do Município de Muritiba, tendo como principal fundamento a garantia da ordem pública, sendo 
oportuno colacionar a ementa respectiva:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO ADSUMUS. PACIEN-
TE DENUNCIADO, JUNTAMENTE COM MAIS DOIS OUTROS INDIVÍDUOS, COMO 
INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 288 E 317, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO 
ART. 1º, § 4º, DA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGA-
DA. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE 
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

PRETENSÕES DEFENSIVAS:
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I) FALTA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESES 
DESCABIDAS. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LI-
BERTATIS EXIGIDOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA 
DA CONDUTA DELITIVA. INDICADA A EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINO-
SA ARTICULADA E ORGANIZADA ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2015, ATUANTE 
NO MUNICÍPIO DE MURITIBA, LIDERADA, NA ÉPOCA, PELO PREFEITO QUE, 
JUNTAMENTE COM EMPRESÁRIOS, VISAVA OBTER VANTAGENS INDEVIDAS 
DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA 
PÚBLICA, AS QUAIS SUPOSTAMENTE TERIAM OCORRIDO POR 30 (TRINTA) 
VEZES. EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ELEMENTOS QUE 
APONTAM, AO MENOS, PARA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚ-
BLICA. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA 
CUSTÓDIA.

II) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVIES. DESARRAZOADA. INDICADOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS 
AUTORIZADORES PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, TORNA-SE EVI-
DENTE A CAUTELARIDADE DA SEGREGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS IN-
SERTAS NO ART. 312 C/C O ART. 321, AMBOS DA LEI ADJETIVA PENAL. APLICA-
ÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE 
MOSTRA INEFICAZ, AINDA QUE DIANTE DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

III) PACIENTE INDICANDO SER PORTADOR DE DIABETES TIPO B, HIPERTENSÃO, 
ESTEATOSE HEPÁTICA, PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO E ESPONDILOARTROSE 
LOMBAR E ALEGANDO NECESSITAR DE REPOUSO E DE ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO E MEDICAMENTOSO. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRANTES QUE NÃO SE 
DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR QUE REALIZARAM TAL PLEITO PERANTE A 
AUTORIDADE INDIGITADA COATORA. APRECIAÇÃO QUE IMPLICA EM NOTÓRIA 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGA-
DA. LIMINAR RETIFICADA, SENDO DETERMINADO O RESTABELECIMENTO 
DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE." (Processo: HABEAS CORPUS n. 8000599-
55.2018.8.05.0000; Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma; RELATOR: Juiz 
Convocado Francisco de Oliveira Bispo; PACIENTE: ROQUE LUIZ DIAS DOS SANTOS e 
outros; Data do Julgamento: 15/03/;2018) (Grifos acrescidos).

Não é demais lembrar, também, na linha do que o próprio Recorrente apontou, que em casos recentes 
envolvendo crimes de natureza também semelhante à dos apurados nestes autos, no âmbito da conhecida 
operação “Lava Jato”, foram decretadas prisões preventivas de ex-parlamentares, amparadas no fundamen-
to ora examinado, a exemplo da decisão emblemática, que ganhou repercussão nacional, em que o Magis-
trado Federal Sérgio Mouro decretou a prisão preventiva do Ex-Deputado Federal Eduardo Consentino 
Cunha, mesmo após este já ter perdido o seu mandato parlamentar. Senão, veja-se:

“(...) Embora as prisões cautelares decretadas no âmbito da Operação Lava Jato recebam pontu-
almente críticas, o fato é que, se a corrupção é sistêmica e profunda, impõe se a prisão preventiva 
para debelá la, sob pena de agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os custos do en-
frentamento hoje são grandes, certamente serão maiores no futuro. O país já paga, atualmente, 
um preço elevado, com várias autoridades públicas denunciadas ou investigadas em esquemas 
de corrupção, minando a confiança na regra da lei e na democracia. 108. Impor a prisão preven-
tiva em um quadro de corrupção e lavagem de dinheiro sistêmica é aplicação ortodoxa da lei 
processual penal (art. 312 do CPP). 109. Assim, excepcional não é a prisão cautelar, mas o grau 
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de deterioração da coisa pública revelada pelos processos na Operação Lavajato, com prejuízos 
já assumidos de cerca de seis bilhões de reais somente pela Petrobrás e a possibilidade, segundo 
investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, de que os desvios tenham sido utilizados 
para pagamento de propina a dezenas de parlamentares, comprometendo a própria qualidade de 
nossa democracia. 110. O caso presente insere se claramente nesse contexto. 111. Há indícios de 
que Eduardo Cosentino da Cunha teria se envolvido na prática habitual e profissional de crimes 
contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro. 112. (…) A dimensão e o caráter 
serial dos crimes estendendo se por vários anos, é característico do risco à ordem pública. 125. 
Afinal, as provas são, em cognição sumária, da prática reiterada, profissional e sofisticada de 
crimes contra a Administração Pública, por Eduardo Cosentino da Cunha, não só em contratos 
da Petrobrás, mas em diversas outras áreas, não raramente com o emprego de extorsão e de ter-
ceiros para colher propinas. Da mesma forma, colhidas provas, em cognição sumária, da prática 
reiterada profissional e sofisticada de lavagem de dinheiro, com utilização de contas secretas 
no exterior para ocultar e dissimular produto de crimes contra a Administração Pública. (…) 
127. Em outras palavras, constata se, no caso concreto, indícios de reiteração delitiva em um 
contexto de corrupção sistêmica, o que coloca em risco a ordem pública. 128. A esse respeito, 
de se destacar os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em diversos habeas cor-
pus impetrados por presos na Operação Lavajato, com o reconhecimento, por ampla maioria, 
da necessidade da prisão cautelar em decorrência do risco à ordem pública (…) Enquanto não 
houver rastreamento completo do dinheiro e a total identificação de sua localização atual, há 
um risco de dissipação do produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação. Enquanto 
não afastado o risco de dissipação do produto do crime, presente igualmente um risco maior de 
fuga ao exterior, uma vez que o acusado poderia se valer de recursos ilícitos ali mantidos para 
facilitar fuga e refúgio no exterior. (...)” (Justiça Federa. Seção Judiciária do Paraná. 13ª Vara 
Federal de Curitiba. Pedido de Prisão Preventiva. Processo nº 5052211-66.2016.4.04.7000/PR. 
Requerente: Ministério Público Federal. Acusado: Eduardo Consentino Cunha)

Conclui-se, assim, que a gravidade concreta das supostas condutas reiteradamente praticadas ao lon-
go do mandato à época exercido pelo denunciado, revelada pelos altos valores possivelmente desviados dos 
cofres públicos, aliada ao modus operandi da ação, consistente em uma articulação complexa e ardil para 
garantir o êxito da empreitada criminosa, combinados, ainda, ao fato de figurar o Recorrido no polo passi-
vo de outra demanda penal, demonstram, de forma suficiente, a sua propensão ao cometimento de ilícitos 
penais de “colarinho branco”, de tal forma que se justifica a sua segregação a fim de acautelar o seio social, 
garantindo a ordem pública e evitando a reiteração delitiva respectiva.

Como se não bastasse, exsurge dos fólios, do mesmo modo, ser extremamente conveniente à pre-
servação da regular instrução processual a segregação cautelar do denunciado, pois em liberdade, oferece 
perigo concreto à colheita probatória.

A respeito do referido fundamento, mais uma vez relevantes as lições do professor Renato Brasileiro 
de Lima. Veja-se:

“A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir 
que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produ-
ção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade . 
Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supres-
são ou alteração de provas ou documento s, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos 
fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com 
base na conveniência da instrução criminal” (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Processo 
Penal. p. 938/943. 3ª Ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015)
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Tal conclusão decorre, especialmente, das declarações prestadas na colaboração premiada, donde se 
extrai que o Recorrido procurou o colaborador durante a tramitação das investigações pelo Ministério Pú-
blico e ordenou que este não fizesse a delação, indicando, inclusive, que um advogado resolveria a situação.

É o que se extrai do seguinte trecho da colaboração premiada:

“Dr. João Paulo: Alguma coisa foi comentada sobre colaboração premiada, o senhor e os pro-
motores estavam querendo com o senhor, que o senhor foi notificado no Ministério Público...?

Luis Claudio: Não. Teve uma vez que eu fui na Secretaria de Finanças e ele me procurou, 
é... desconfiado... que ele escreveu num papel 'você fez colaboração premiada, delatação?'

Dr.Aroldo: Delação Premiada

Luís Cláudio: Delação Premiada

Dr. Aroldo: Aí mandou um papel pro senhor ler?

Luís Cláudio:, É mostrou o papel, eu disse não. Aí ele disse: 'não faça', aí eu 'tá, tá bom. O 
advogado tá resolvendo lá'. Eu só falei isso!”.

Tais declarações do colaborador são confirmadas pelas interceptações telefônicas, onde foram cons-
tatadas as tentativas de interferências do Recorrido e do ex-Secretario do Município Luis Eduardo Pacheco 
Alves nas apurações que estavam em andamento:

“ÍNDICE: 522734

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:58:01

DURAÇÃO: 00:02:27

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUÍS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF 716.995.705-15, com endereço de fatura à Praça de Itamaraca, 01, 
casa 43, cond. Top Vilas, Vilas do Atlântico, Laudro de Freitas-Ba, CEP 42.700-000).

HNI comenta com LEONARDO que POI (LUIS CLAUDIO SAMPAIO LOBO) ligou para ele 
para falar que o MINISTÉRIO PÚBLICO notificou POI por atraso em obra pública e que mar-
cou audiência para 06 de julho.

LEONARDO diz 'infelizmente o MINISTÉRIO PÚBLICO fica ouvindo as besteiras desses 
vereadores de oposição ao invés de procurar apurar, fica notificando as pessoas, achando que as 
pessoas tem naturalidade para receber essas intimações, fica criando um problema nas pesso-
as, isso leva pra família, porra eu vou lá falar com o Prefeito, com esse Promotor, quem é esse 
Promotor?'

HNI responde que acha que foi João Paulo, porque o outro tá de férias.” (fls. 162/163)

“ÍNDICE: 522744

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 12:00:50

DURAÇÃO: 00:01:32

TELEFONE DO CONTATO: 75991380047 (Terminal cadastrado em nome de DALVA CRIS-
TINA SAMPAIO LOBO PACHECO, CPF: 560.920.755-04, Endereço: R CONSELHEIRO BA-
RANHO 84, CENTRO, SANTO AMARO – BA, CEP: 44.200-000,)
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TRANSCRIÇÃO:

LUÍS EDUARDO conversa com HNI.

HNI: LUIZINHO

Luís: Oi véio?

HNI: POI vai te procurar aí, tá ouvindo?

LUÍS: Tô ouvindo.

HNI: O MINISTÉRIO PÚBLICO intimou ele para um audiência pra semana por obra parada.

LUÍS: Obra parada? (risadas) Tá fale.

HNI: Porra bicho, esse pessoal do Ministério Público quer criar terror na vida das pessoas, não 
pode rapaz.

LUÍS: É.

HNI: Um absurdo!

LUÍS: O cara não é empreiteiro pô. Tá, fale.

HNI: Aí ele vai lhe procurar, você orienta ele aí. Manda ele ir com um advogado lá, viu?

LUÍS: Han ram.

HNI: Manda ele ir com um advogado pra poder chegar lá e. Se não se impor velho, esses 
cara vai tratar...

LUÍS: Ah claro.

HNI: Como se fosse cachorrinho de madame. Pensa que as pessoas não tem o que fazer porra. 
Foi intimação de JUSTINO.

LUÍS: Han ram.

HNI: Notificando POI sobre a obra parada da UPA e de um PSF aí que ele não sabe nem onde 
fica esse PSS.

LUÍS: Tá bom.

HNI: Tá. Veja logo pra poder aliar viu?

LUÍS: Valeu, tchau.” (fls. 168/170)

“ÍNDICE: 522543

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 10:50:02

DURAÇÃO: 00:01:22

TELEFONE DO CONTATO: 75988811313 (LEONARDO ARAÚJO PACHECO PEREIRA)

TRANSCRIÇÃO:

POI conversa com LEONARDO.

POI fala para LEO que foi notificado pelo Promotor por suposto atraso em obras públicas no ano 
de 2015, para comparecer ao Fórum dia 06/06. LEO diz que POI não tem nada a ver e fala 'você 
tem que obra no município?'. POI diz que o documento cita que a irregularidade na locação do 
imóvel PSF RUA DO IMPERADOR e construção para a UPA. POI diz que não sabe o que é 
PSF e que não está com essa obra da UPA. LEO diz que POI não está em obra nenhuma, que 
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apenas fornece material para a empresa. LEO pergunta 'você tem que obra rapaz? Cê é doido?'. 
POI diz que vai guardar para mostrar para LEO. LEO fala que vai passar...” (fl. 173)

“ÍNDICE: 522698

DATA DA CHAMADA: 01/06/2016

HORA DA CHAMADA: 11:47:57

DURAÇÃO: 00:01:08

TELEFONE DO CONTATO: 71999612892 (Terminal registrado em nome de LUIS EDUAR-
DO PACHECO ALVES, CPF: 716.995.705-15, ENDEREÇO: Praia de Itamaracá, 01, CS 43, 
Cond. TOP VILAS, VILAS DO ATLÂNTICO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42.700-000).

TRANSCRIÇÃO:

POI conversa com RICARDO.

POI fala para RICARDO que recebeu uma notificação, mas que ele não é empreiteiro de uma 
obra da UPA. RICARDO manda POI procurar LUISINHO para localizar quem é o empreiteiro 
dessa obra. POI fala que ROGÉIO DO ESPORTE está lá e pergunta se é para liberar duas notas 
dele. RICARDO diz que é uma nota só de duzentos e poucos reais.” (fls. 173/174)

Pontue-se que a conclusão acima não se ampara em meras suposições, mas sim na constatação 
faticamente embasada de que é intento do Recorrido, de forma sorrateira, buscar a turbação da colheita 
probatória, pois, se o fez na etapa investigatória, com muito mais razão pode-se crer que atuará do mesmo 
modo durante a fase de instrução processual, sobretudo por ser etapa crucial à evidenciação das práticas 
criminosas.

Com efeito, o Recorrido revelou sua clara intenção em interferir na possível delação premiada que 
previu que poderia acontecer, tentando inibir a atuação de um dos principais envolvidos nas suas ações 
criminosas, deixando bastante claro que não irá se manter inerte diante da atuação estatal em busca de des-
vendar e apenar os responsáveis pela possível lesão criminosa ao Erário de Santo Amaro-BA.

Outrossim, conforme já asseverado quando do exame da garantia da ordem pública, o Recorrido, a 
despeito de não mais ser Prefeito, aparenta ser detentor de influência política significativa, até mesmo por 
ser parceiro políticos de outros gestores municipais, revelando o seu poderio, capaz de justificar o temor de 
empresários e outros agentes públicos que possam contribuir com as investigações, em face de eventuais 
investidas ameaçadoras por ele perpetradas.

Não é demais lembrar que a instrução processual ainda encontra-se em fase inicial, com audiência 
designada, de tal forma que o momento atual é crucial para a colheita probatória, se revelando indispensável 
garantir que o Recorrido não interfira na referida etapa, considerando que já mostrou o seu intento anterior 
de atuar nesse sentido, consoante visto acima.

De igual forma, o produto da empreitada criminosa, ainda não foi encontrado, consistindo em im-
portante elemento para contribuir para a evidenciação cabal dos fatos – além de minorar os efeitos danosos 
ao Erário – que pode ser efetivamente dissipado estando o Recorrido em liberdade, já que é notória sua 
intenção de dificultar a descoberta clara dos ilícitos cometidos.

Sobre a decretação da prisão com base na conveniência da instrução criminal, colaciona-se, ilustrati-
vamente, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUA-
LIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA 
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CONCRETAMENTE GRAVE E COM REPERCUSSÃO NO LOCAL DOS FATOS. CON-
VENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDADA INTERFERÊNCIA NA CO-
LHEITA PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DI-
VERSAS DA PRISÃO. NOTÓRIA INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para levar (ou manter) o investigado ou réu à prisão cautelar, 
é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP, a afastar a invocação 
da mera gravidade abstrata do delito, ou o recurso a afirmações vagas e descontextualizadas 
de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal 
ou a aplicação da lei penal. 2. Na espécie, verifica-se que as instâncias ordinárias indicaram, 
de modo satisfatório, a necessidade da segregação provisória do recorrente para a garantia 
da ordem pública, ao apontar que a conduta imputada é concretamente grave e repugnante 
e que teve particular repercussão na pequena cidade onde ocorreram os fatos, além do res-
paldo à conveniência da instrução criminal, tendo em vista os elementos de informação 
colhidos em sede inquisitorial, demonstrativos de que, quando em liberdade, procurou 
o recorrente interferir na colheita probatória. 3. A presença de condições pessoais favorá-
veis, tais como primariedade, profissão definida e residência fixa no distrito da culpa não são 
garantidoras da concessão da liberdade provisória, quando outros elementos constantes dos 
autos recomendam a custódia preventiva, tal qual ocorre na hipótese. 4. A reforma trazida 
pela Lei n. 12.403/2011 abandona o sistema bipolar – prisão ou liberdade provisória – e passa 
a trabalhar com várias alternativas à prisão, cada qual adequada a regular o caso concreta-
mente examinado, sendo cogente ao juiz natural da causa observar, nos moldes do art. 282 do 
CPP, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições 
pessoais do indiciado ou acusado. 5. Recurso parcialmente provido apenas para determinar 
ao juízo singular a análise, com base nos elementos do caso concreto, da possibilidade de 
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. (RHC 39.071/RJ, Rel. Ministro ROGE-
RIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 17/03/2014) (Grifos 
acrescidos).

Importa registrar, em arremate, que o Juízo a quo, a despeito de indeferir o pleito prisional referente 
ao Recorrido, decretou a segregação preventiva de Leonardo Araújo Pereira e Roberto José Oliveira San-
tana, coautores dos delitos apurados, pautando-se na conveniência da instrução (fls. 181/200). Todavia, não 
se vislumbra, data venia, efetiva diferenciação prática entre a situação deles e a do acusado, que também 
demonstrou a intenção de atrapalhar a colheita de provas. Assim, equivocou-se o Magistrado de primeiro 
grau, sendo devida, de igual maneira, a medida extrema quanto a Ricardo Jasson Magalhães Machado Car-
mo, conforme exaustivamente examinada nos parágrafos antecedentes.

Veja-se, diante de todo o contexto exposto, portanto, que a segregação pretendida pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia possui todo o respaldo legal e fático, porquanto indubitavelmente presentes os 
pressupostos, requisitos e fundamentos para a adoção da medida excepcional, notadamente o risco à ordem 
pública e a conveniência da instrução criminal, conforme acima exposto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, vota-se pelo CONHE-
CIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito ora em exame, decretando-se a PRISÃO 
PREVENTIVA de Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo, pelas razões fáticas e jurídicas acima 
delineadas.

A presente decisão possui força de MANDADO DE PRISÃO.

*****
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TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0004931-79.2012.8.05.0141, Segunda Câmara Criminal – Segunda 
Turma, Relator: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, julgado em 07/06/2018

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS ANTONIO LAZARO SANTA-
NA E MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA PRONUNCIADOS PELA 
PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 
211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCUL-
TAÇÃO DE CADÁVER) TENDO COMO VÍTIMA HIAGO SOUZA GOMES, 
PORQUE O MESMO TERIA FURTADO UMA ARMA NA RESIDÊNCIA DO 
RECORRENTE MARCOS LUDOVICO QUE É DELEGADO DE POLÍCIA. 
SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRE-
LIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA 
DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO À FALTA 
DE OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS TRAÇADOS NO ARTI-
GO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DA OITIVA DAS 
TESTEMUNHAS FALTANTES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, PER SI, 
INVALIDAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO DE CUNHO PRO-
CESSUAL. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMEN-
TO DO JÚRI SEM QUE A DEFESA TIVESSE APONTADO QUALQUER 
INSURGÊNCIA, REQUERENDO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS 
ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMI-
NAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA: 
A) DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES; B)SUBSIDIARIAMENTE, 
QUE SEJA EXCLUÍDA A QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERI-
FICA-SE NOS AUTOS A PRESENÇA DOS INDÍCIOS QUE SUGEREM SE-
REM OS RÉUS AUTORES DA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO SENDO 
POSSÍVEL A DESPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO 
PRO SOCIETATE. DECISÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PRECO-
NIZADOS NO ART. 413, DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. SOMENTE É 
VIÁVEL A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUANDO A MESMA SE 
REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO RESTOU 
DEMONSTRADO NO CASO DOS AUTOS. RECURSO EM SENTIDO ES-
TRITO CONHECIDO E A ELE NEGADO PROVIMENTO, EM SINTONIA 
COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0004931-79.2012.8.05.0141, 
da Comarca de Jequié em que figuram, como Recorrentes, ANTONIO LAZARO SANTANA e MARCOS 
LUDOVICO FLORES COSTA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso em 
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Sentido Estrito interposto, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem 
pelas razões a seguir enunciadas.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO LAZARO SANTANA e MAR-
COS LUDOVICO FLORES COSTA, em irresignação aos termos da decisão de pronúncia proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié (fls. 252/256), nos autos do 
processo nº 0004931-79.2012.8.05.0141 que, julgando procedente a denúncia contra eles oferecida, pronun-
ciou-os como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV c/c o art. 211, ambos do Código Penal, subme-
tendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da peça acusatória de fls. 1/3 que o Recorrente MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA teve 
sua pistola .40 marca Taurus furtada dentro de sua residência, sendo que, após investigações, apontou-se 
como possível autor do furto a Vítima, Hiago Souza Gomes, assim, no dia 22 de maio de 2010, por volta das 
15:30h, com a finalidade de apurar tais fatos os Recorrentes dirigiram-se à rua da Banca onde se encontrava 
Hiago e o conduziram no veículo Ford Ka, de propriedade do Recorrente Antonio Lázaro Santana, 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 filho foi visto pela última vez acompanhado dos denunciados, não tendo mais notícias 
do mesmo há mais de dois anos.

Consta, ainda, que os Recorrentes em comum acordo e unidade de desígnios ceifaram a vida da víti-
ma e, logo após, ocultaram o seu cadáver com o intuito de livrarem-se da acusação, tendo com motivação 
o suposto furto mencionado.

O MM. Juiz a quo, às fls. 252/256, julgou procedente a acusação contra os denunciados oferecida, 
pronunciando-os como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 211, ambos do Código Penal, 
submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado, interpôs o Réu ANTONIO LAZARO SANTANA Recurso em Sentido Estrito, razões 
às fls. 302/305, pugnando pelo seu provimento requerendo absolvição em face da insuficiência de provas.

Assevera que a denúncia e as alegações finais se baseiam em “meros indícios de uma suposta decla-
ração feita pela mãe, ex namorada e amiga da suposta vítima junto a a autoridade policial e em juízo, mas 
quer foi devidamente desmentida pelas testemunhas de defesa.

Também inconformado, interpôs o Réu MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA Recurso em Sen-
tido Estrito, razões às fls. 307/311, pugnando pelo seu provimento. Preliminarmente alega que a denúncia é 
inepta vez que não individualizou a conduta do Recorrente e não apresentou indícios da materialidade do 
delito; Requer, ainda, a nulidade da sentença de pronúncia, vez que as principais testemunhas de defesa não 
foram ouvidas, situação que cerceou o direito de defesa do Recorrente, no mérito, pugna pela absolvição 
sumária devido à inexistência de mínimo indício de autoria e, subsidiariamente, pelo afastamento da quali-
ficadora do inciso IV, do art. 121, do CP.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões aos recursos (fls. 
317/320 e 327/330), requerendo o conhecimento e o improvimento do mesmo, mantendo a decisão em sua 
integralidade.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

214

À fl. 333, o MM. Juiz de primeiro grau, em Juízo de retratação, manteve, por seus próprios fundamen-
tos, o decisum recorrido.

Regularmente distribuído, coube-me, por prevenção ao Habeas Corpus 0027159-10.2017.8.05.0000, 
a relatoria, fl. 05.

Ouvida, a douta Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer n.º 385/2018, de fls. 09/16, pelo 
conhecimento, afastamento das preliminares levantadas e, no mérito, pelo improvimento do recurso mane-
jado, mantendo-se incólume a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

O recurso interposto deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade a 
ele inerente.

Da análise dos autos, não se vislumbra existir plausibilidade nos argumentos utilizados pelos Recor-
rentes visando o provimento dos recursos por eles interpostos, como a seguir será demonstrado.

PRELIMINARES

Argui o Recorrente MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA que a denúncia é inepta vez que não 
individualizou a conduta do Recorrente e não apresentou indícios da materialidade do delito.

Não procede a alegação de inépcia da denúncia posto que a mesma preenche os requisitos do art. 41 
do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas.

Existe na peça acusatória descrição suficiente dos elementos de convicção que embasaram a conduta 
passível de ser imputada aos Réus e que se amolda, em tese, aos tipos penais de homicídio qualificado e 
ocultação de cadáver, permitindo o pleno exercício do direito da ampla defesa no seio da persecução penal, 
na qual se observará o devido processo legal, revelando indícios suficientes da materialidade do delito pelo 
sumiço da vítima e pelos depoimentos das testemunhas e de serem os pronunciados os autores do delito.

No que pertine à individualização da conduta delituosa sabe-se que a jurisprudência tem admitido a 
denúncia genérica, em casos de crimes com multiplicidade de agentes e condutas, como no caso dos autos, 
quando não se puder, de pronto, pormenorizar todas as ações de cada um dos envolvidos, sendo fundamen-
tal apenas que os fatos estejam narrados de forma suficientemente clara, possibilitando o amplo exercício 
do direito de defesa, como ocorreu no caso dos autos.

A peça inaugural explicita que o recorrente e outro denunciado teriam matado a vítima, porque a 
mesma teria furtado uma pistola taurus na residência do Recorrente Marcos Ludovico Flores Costa, que 
é Delegado de Polícia Civil, que conduziu a vítima em veículo particular do corréu ANTONIO LAZARO 
SANTANA, que é Agente de Policial, em direção ao antigo bar conhecido como “Bramão” após o que 
nunca mais se teve notícia do mesmo, razão pela qual não há que se falar em defeito na inicial acusatória.

Segundo lecionam Nestor Távora e Rosmar Alencar, "(...) Não se deve confundir inépcia da inicial 
com descrição sucinta dos fatos contidos na peça. É de bom tom que a denúncia seja clara, direta, bem 
estruturada e precisa. A descrição comedida, porém clara dos acontecimentos é o que exige a boa técnica." 
(Curso de Direito Processual Penal, 7ª Edição, págs. 194/195).
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Não há que se falar, portanto, em inépcia da denúncia, restando demonstrado que a mesma obedece 
aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, descreve com exatidão as con-
dutas típicas praticadas, através dos fatos tidos por delituosos, narrando, de maneira idônea e suficiente, a 
atuação dos acusados e as implicações disso decorrentes, encontrando-se o Recorrente devidamente quali-
ficado na exordial acusatória, circunstâncias que lhes permitiram o amplo exercício do direito de defesa na 
instrução processual, sendo de afastar-se a prefacial, a esse respeito, arguida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Requer, ainda, o Recorrente MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA, a nulidade da sentença de 
pronúncia, vez que as principais testemunhas de defesa não foram ouvidas, situação que teria cerceado o 
direito de defesa do Recorrente.

Ao exame dos autos verifica-se que duas testemunhas de defesa, das cinco arroladas, foram efetiva-
mente ouvidas em Juízo (mídia à fl. 06), já que a carta precatória expedida com a finalidade de oitiva das 
demais não alcançou seu objetivo por não terem sido localizadas.

Sabe-se que a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo 
necessária, nessa fase processual, a prova incontroversa do crime, pois as dúvidas quanto a autoria devem 
ser dirimidas pelo Tribunal do Juri, resolvendo-se em favor da sociedade as incertezas propiciadas pela 
prova.

Ademais, as testemunhas faltantes poderão ser ouvidas na fase do Julgamento pelo Tribunal do Júri, não 
cabendo, assim, a alegação de cerceamento de defesa, pois não se vislumbra a existência de qualquer prejuízo 
à defesa, pois no processo penal, não se declara nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para 
o réu. Incidência do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 523 da Suprema Corte.

Com efeito, não pode prosperar o argumento de que a falta de oitiva de 3 testemunhas trouxe prejuízo 
para a defesa e seria capaz de invalidar a sentença de pronúncia.

Outrossim, a análise dos autos evidencia que foram efetivamente ouvidas 2 (duas) testemunhas de 
defesa, Gilmar Ribeiro Santos e Mario Souza Ribeiro, tendo o MM. Juiz a quo agido com zelo na condução 
do processo expedindo carta precatória para a prática do ato processual, sendo certo que a ausência da oitiva 
das testemunhas faltantes não tem o condão de, per si, invalidar a sentença de pronúncia.

Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 272, 273, 482, CAPUT, E 564, II E III, "J", "L" E "K", TO-
DOS DO CPP, 37 DO CPC, 76 DO ESTATUTO DA OAB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. (I) 
– PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS 
DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

2. Segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível quando se trata de 
nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o 
princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental a que 
se nega provimento. (STJ –AgRg no AREsp 481609/BA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0044977-7 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/10/2014 
Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014) Grifamos.
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Registre-se que a pronúncia é decisão de cunho processual que encerra a primeira fase do procedi-
mento do Júri e que o MM Juiz decidiu pela pronúncia dos Réus por já ter formado suficientemente o seu 
convencimento sobre a existência de indícios materialidade e autoria delitiva, destacando-se que a fase foi 
encerrada sem que a defesa tivesse apontado qualquer insurgência, requerendo prazo para a apresentação 
das alegações finais.

Sobre o tema, assim opinou a douta Procuradoria de Justiça:

“Portanto, não há inércia do aparato estatal, restando evidenciado, de outra banda, que a defesa 
anuiu quanto ao encerramento da instrução processual, requerendo, inclusive, prazo para a 
apresentação dos seus memoriais, o que evidencia a ausência de prejuízo à defesa do Apelante 
na não oitiva das demais testemunhas por si arroladas.

Ademais, é cediço que no processo penal somente se declara a nulidade do ato quando restar 
comprovado prejuízo efetivo sofrido pela parte, o que não restou evidenciado na hipótese ver-
tente.

Manifesta-se, então, pelo afastamento das preliminares levantadas” (Parecer, fls. 13/14).

Assim, não tendo havido demonstração do prejuízo advindo para a defesa pela falta de oitiva 
das testemunha em Juízo, mormente por se tratar da fase de pronúncia, havendo possibilidade 
de serem ouvidas no julgamento pelo Tribunal do Júri, não há que se falar em cerceamento de 
defesa, levando-se em consideração o princípio vigente na legislação penal do pas de nullité 
sans grief, reiteradamente proclamado pela jurisprudência pátria, "segundo a legislação penal 
em vigor, o reconhecimento da nulidade de ato processual imprescinde da demonstração do 
prejuízo sofrido". (STJ – HC 134478/Ba., T5, Min. Laurita Vaz, DJe 14/10/2011).

Desta forma não há como prosperar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

MÉRITO

PLEITO DE IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES

Insurgem-se os Pronunciados pelo provimento dos recursos ora manejados, objetivando a reforma 
da decisão, para que sejam absolvidos, sob alegação de insuficiência de provas; subsidiariamente, requer o 
Pronunciado MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA seja excluída a qualificadora do inciso IV, do art. 
121, visto que não há nos autos qualquer prova que demonstrem sua incidência.

Não lhe assiste razão, contudo.

É que, contrariamente ao quanto alegado pelos Recorrentes, restou demonstrado no decisum com-
batido, o desenvolvimento de uma fundamentação idônea, visando demonstrar a convicção do Magistrado 
quanto à comprovação da materialidade delitiva e da presença de veementes indícios que sugerem ser os 
Recorrentes os autores da empreitada criminosa de homicídio qualificado, não havendo que se falar em 
absolvição.

Preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal que o Juiz, de forma fundamentada, deverá pro-
nunciar o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação:



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
217

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materiali-
dade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da exis-
tência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo 
legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas 
de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) (Grifos Acrescidos)

Com efeito, para que o Magistrado possa fundamentar a decisão de pronúncia se torna necessário que 
analise o conjunto probatório objetivando abalizar seu convencimento acerca da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

In casu, não se percebeu ter o Juiz incursionado na prova de forma a fazer juízo de valor a respeito 
da versão que deve prevalecer, se da acusação ou da defesa, ficando este resguardado para o Conselho de 
Sentença.

Percebe-se que o Julgador limitou-se a relatar o feito, apontando seu entendimento quanto à existência 
da materialidade e dos indícios de autoria, merecendo transcrição o seguinte trecho:

“Face tal, não há como acolher o pleito de impronúncia do delito de homicídio formulado pela 
Defesa, vez que não há prova irrefutável de que não foram os réus os autores do crime, não 
podendo o magistrado, na decisão de pronúncia, aplicar a máxima de que a dúvida beneficia o 
réu. Sabido que vige, no júri, o princípio do in dubio pro societate, havendo elementos robustos 
de prova da existência do ilícito penal (sumiço da vítima há mais de cinco anos) e indícios sufi-
cientes de autoria, como restou demonstrado nessa decisão, é de rigor pronunciar os réus, como 
o farei adiante, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal” (fl. 255).

Verifica-se a consistência dos indícios presentes no caderno processual que possibilitam serem os Re-
correntes autores do delito pelo qual foram pronunciados, consoante se constata dos depoimentos a seguir 
transcritos:

Pode se extrair do testemunho de Simone Oliveira Santos, em Juízo, através da mídia digital fl. 05, 
que:

Estava no momento que entraram 3 (três) homens na casa de minha colega pelo fundo pegaram 
Hiago na rua e retornaram pelo mesmo lugar saindo pela porta do fundo e que sua colega Van-
derléia viu o momento que pegaram Hiago colocaram dentro de um carro e seguiram viagem 
com ele. Que não ouviu nem de boato que Iago teria sido visto em algum lugar nem que seu 
corpo teria sido encontrado. Que a população disse que os homens eram da polícia

A testemunha Vanderléia de Jesus dos Santos, em Juízo, declarou, em síntese, que:

Conhecia a vítima Hiago, estava na frente de casa quando entraram dois homens pelo fundo 
armados e viu quando pegaram Hiago na rua, três casas depois da sua, para o lado esquerdo, 
que ouviu dizer que eram da polícia, que eles voltaram com Hiago por dentro da sua casa e 
quando subiram para ver tinham mais dois dentro do carro. Que a vizinhança saiu para olhar. 
Que era um carro branco. Que botaram Hiago ajoelhado na parede, perguntaram coisas e 
os quatro colocaram Hiago dentro do carro e saíram os cinco no carro. Que nunca mais viu 
Hiago.

Extrai-se do depoimento de Chardisson Castro de Oliveira que:
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Eu era o delegado titular de Jequié na época da diligência para recuperar a arma furtada da casa do 
delegado Marcos Ludovico. Os policiais citados fizeram a diligência junto com o delegado Marcos Ludo-
vico, que posteriormente dois policiais, Fabiano Maia e Iça Novais foram à delegacia relatando que tinham 
deixado Hiago com Marcos Ludovico e o outro policial. Posteriormente os familiares procuraram a delega-
cia para registrar o desaparecimento.

A mãe de Hiago, Srª Tania Sueli Souza Gomes, em Juízo, declara, em síntese, que:
Estava em casa, aí chegou Fabiano e Sandovais e disseram que meu filho estavam com Lázaro e Mar-

cos Ludovico para baixo da sua casa, achava que iam levar para o complexo, mas depois desse dia nunca 
mais vi meu filho, tem sete anos... Que Fabiano sempre ia na minha casa perguntando por meu filho fazendo 
de conta que era amigo da gente, mas estava atrás de meu filho. Que fez busca na minha casa procurando 
arma, mas não encontraram. Que falaram que Lázaro e o Ludovico ficaram no carro Ford Ka e foi Fabiano 
e Sandovais que pegaram ele. Que saiu para procurar seu filho na banca e na casa de Rogério, mas não en-
controu. Que seu marido foi no complexo. Que o corpo nunca foi encontrado.

A prova testemunhal revela indícios suficientes de autoria, pois as declarações são no sentido de que 
teriam sido os Recorrentes responsáveis pela prática da ação que teria ceifado a vida da vítima Hiago Souza 
Gomes.

Sobre a decisão de pronúncia, assim opinou a douta Procuradoria de Justiça às fls. 14/15.

"Ao contrário do que sustentam os Recorrentes, vislumbra-se que há indícios suficientes que 
apontam para a participação dos mesmos na empreitada criminosa apurada, de modo que 
restaram preenchidos os requisitos para a emissão da sentença de pronúncia.

[...]

Nesse contexto, o Magistrado a quo corretamente decidiu pela pronúncia de acordo com a 
provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução 
criminal, sem que houvesse qualquer violação aos direitos dos Recorrentes."

Prescrevendo, portanto, o art. 413 do CPP, que havendo indícios de que os Réus sejam os autores do 
delito, impõe-se a sua pronúncia, a qual encerra mero juízo de admissibilidade, cujo objetivo é submeter 
os Acusados ao julgamento popular, não vigendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro reo. Resolvem-se, 
destarte, em favor da sociedade as incertezas propiciadas pela prova.

Sem razão os Recorrentes nesse aspecto.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 

121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
Não merece prosperar o pedido de afastamento da circunstância qualificadora prevista no art. 121, § 

2º, IV do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) uma vez que a 
adoção da referida medida, nesta fase processual, possui natureza excepcional e só pode ser reconhecida 
quando for manifesta a ausência da qualificadora, o que não é o caso em tela.

Com efeito, para a decisão de pronúncia basta um mero juízo de probabilidade da acusação, devendo 
o Juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela, pois esta tarefa 
compete ao corpo de jurados. Objetiva a pronúncia apenas o encaminhamento regular do processo ao Órgão 
constitucionalmente competente, o Tribunal do Júri, nas hipóteses de impossibilidade de julgamento pela 
absolvição sumária ou pela desclassificação.
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No caso dos autos, como já foi evidenciado, as testemunhas revelam que o motivo do crime teria sido 
o fato dos acusados acreditarem que a vítima teria furtado uma arma na residência do Recorrente Marcos 
Ludovico, sendo que a vítima teria sido vista pela última vez entrando no carro Ford Ka pertencente ao 
Recorrente Antônio Lázaro, acompanhado dos Recorrentes e mais dois policias.

É razoável, neste instante, permitir-se que a qualificadora do inciso IV – à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido – seja man-
tida na sentença de pronúncia, cabendo a análise plena dos fatos ao juízo natural do Júri, a quem cumprirá 
definir a questão.

Saliente-se que, nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admis-
sibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas sobre a presença da 
qualificadora, deve o Juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, existindo 
uma possibilidade de se entender pela imputação válida da acusação, esta deve ser admitida em detrimento 
dos interesses do acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido vêm se firmando os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. SEN-
TENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. SUPOSTA AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRI-
BUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
– É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas excepcionalmente se 
admite a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia uma vez que compete ao 
Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. Assim, só podem ser excluídas as qua-
lificadoras manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Habeas Corpus 
não conhecido. (STJ – HC: 229448 BA 2011/0310805-6, Relator: Ministra MARILZA MAY-
NARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 09/04/2013, 
T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013)

E ainda:

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
QUALIFICADORA DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NE-
CESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras mani-
festamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno 
exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. Acolher a alegação de inexistência de indícios da qualificadora de impossibilidade de defesa 
da vítima, nos termos em que foi posta, demandaria, necessariamente, exame do conjunto fáti-
co-probatório, impossível na via do habeas corpus.
3. Ordem denegada. (STJ – HC: 125083 PE 2008/0286332-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 
Data de Julgamento: 04/11/2010, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2010).

No tocante a qualificadora, a douta Procuradoria de Justiça opinou à fl. 15.

“Finalmente, urge sublinhar que o Pronunciado Marcos Ludovico Flores Costa não faz jus ao 
afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro, 
vez que somente se autoriza o afastamento da qualificadora reconhecida na decisão de pronún-
cia diante de sua manifesta improcedência, hábil a excluir, em caráter bastante excepcional, a 
apreciação de tais circunstâncias pela Corte Popular, não se vislumbrando, contudo, a referida 
excepcionalidade no caso”
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Assim, não restando demonstrado inequivocamente, a ausência da qualificadora, deve ser rejeitado 
o pedido em tela, transferindo ao Tribunal do Júri a decisão sobre o afastamento da referida qualificadora 
constante do art. 121, § 2º, IV do Código Penal.

Sem razão o Recorrente, também nesse aspecto.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo conheci-
mento do Recurso em Sentido Estrito interposto, rejeitando as preliminares e, no mérito, NEGANDO-LHE 
PROVIMENTO, restando mantida, na íntegra, a sentença de pronúncia recorrida.

***** 

TJ BA – Recurso em Sentido Estrito nº 0502459-57.2017.805.0146, Segunda Câmara Criminal –Primeira 
Turma, Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, julgado em 05/04/2018

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO TIPIFICADO NO ARTI-
GO 147, DO CP, COM INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 5º E 7º DA LEI Nº 
11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MU-
LHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAU-
SA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP E 
SUFICIENTE LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO 
sob nº 0502459-57.2017.8.05.0146, tendo como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e 
Recorrido JENIVALDO FELICIANO DOS SANTOS.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara 
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo Conhecimento e Provimento do 
Recurso em Sentido Estrito, pelos seguintes fundamentos:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Juazeiro/BA, que rejeitou 
a denúncia.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 26/01/2017, por volta das 22 horas, na Rua Cinco, 
nº 786, Bairro Tabuleiro, na cidade de Juazeiro/BA, o Recorrido, de forma livre e consciente, ameaçou a 
vítima, Clécia Maria Nunes, de causar-lhe mal injusto e grave, caso não fizesse o que o mesmo pedia, afir-
mando “até amanhã você vai ver o que vai acontecer”.

Exsurge, ainda, da exordial, que a motivação do crime foi a exigência do Recorrido para que a vítima 
vendesse a sua residência ou lhe repassasse uma certa quantia para que fosse embora.

A denúncia de fls. 01/03 foi instruída com o Inquérito Policial de fls. 04/19.
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A Decisão, às fls. 21 e 22, rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, III, do CP, por entender não 
restar configurado o delito de ameaça previsto art. 147, do CP.

O órgão Ministerial interpôs o Recurso em Sentido Estrito, em 19/05/2017, pugnando pela reforma da 
decisão para receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito, sustentando tratar-se de 
situação de violência doméstica, com histórico de ameaças e ofensas verbais, na qual o Recorrido indica sua 
intenção de forma clara e manifesta de causar mal injusto e grave.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 38/42, no sentido de que seja improvido o Recurso e man-
tida a decisão do Magistrado, aduzindo que a mera promessa do Recorrido não permite concluir que haja 
alusão à futura agressão.

Em sede de juízo de retratação, à fl. 47, o Magistrado de piso manteve a decisão pelos seus próprios 
fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Os autos foram distribuídos, por sorteio, em 03/10/2017, fls. 03 e 04 (destes autos físicos).

O despacho de fl. 05 (destes autos físicos) , considerando que, quando da atuação, o SECOMGE pro-
cedeu ao cadastramento como sendo Apelação, converteu o feito em diligência, a fim de que fosse retificada 
a distribuição e determinou fosse oficiado ao Juízo de origem para intimação da vítima acerca da decisão 
que rejeitou a denúncia, o que se vê cumprido à fl. 15.

Às fls. 18/22 (destes autos físicos), a Procuradoria de Justiça opinou pelo Conhecimento e Provimento 
do Recurso, para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Verificada a tempestividade do recurso e demais requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do 
mérito.

O Juízo a quo rejeitou a denúncia, alegando, em síntese, que não há justa causa, por entender não res-
tar configurado o delito de ameaça previsto no art. 147, do CP, vez que o Recorrido limitou-se a afirmar que 
“até amanhã você vai ver o que vai acontecer”, o que não levaria a concluir que tais palavras significassem 
a promessa de eventual agressão.

Recorreu o Ministério Público, pugnando pela reforma da decisão, requerendo o recebimento da de-
núncia e o regular prosseguimento do feito, sustentando tratar-se de situação de violência doméstica, com 
histórico de ameaças e ofensas verbais, na qual o Recorrido indicou sua intenção de forma clara e manifesta 
de causar mal injusto e grave.

Assiste-lhe razão.

A denúncia ofertada pela acusação expõe in verbis:

(…) “Segundo restou apurado, no dia 26.01.2017, por volta das 22h, o denunciado, de forma 
livre e consciente, ameaçou a vitima, Clécia Maria Nunes, mediante ameaças de causar-lhe mal 
injusto e grave, caso não fizesse o que o denunciado pedia, afirmando ”até amanhã você vai o 
que acontecer”.
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Consta dos autos que a motivação do crime foi a exigência do denunciado para que a vítima 
vendesse a sua residência ou lhe repassasse uma certa quantia para ir embora. Nesta ocasião, a 
vítima se recusou a cumprir a exigência do denunciado, e fora ameaçada.

Consta ainda que a vítima já sofreu outras ameaças do denunciado, e que este mesmo após a 
separação se recusava a sair da residência da vítima.“ (…) fls. 01/03

Observa-se, nos autos, que a denúncia foi rejeitada por entender o Magistrado que “somente se confi-
gura o delito previsto no art. 147 do Código Penal quando a ação do agente é capaz de incutir na vítima te-
mor de mal injusto e iminente” e que, “no presente caso, o denunciado se limitou a afirmar que ”até amanhã 
você vai vê o que vai acontecer”, não sendo possível concluir que tais palavras significassem a promessa de 
eventual agressão.” (sic)

É cediço que o juiz, ao apreciar a denúncia, deve analisar não apenas o seu aspecto formal, mas a 
presença das condições genéricas da ação (condições da ação) e as condições específicas (condições de pro-
cedibilidade), porventura cabíveis.

In casu, a denúncia oferecida preenche os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, 
uma vez que contém a exposição do fato criminoso, as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classi-
ficação do crime e rol de testemunhas, bem como encontra-se respaldada em elementos de convicção trazidos 
na investigação criminal preliminar, e constituem lastro probatório mínimo à deflagração da ação penal.

A rejeição da denúncia, uma vez que põe termo à persecução penal, antes mesmo da formação da 
culpa, requer do Magistrado a convicção plena acerca da inexistência de justa causa para a ação penal. Não 
se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accu-
sationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação 
penal. Por outro lado, também não se deve admitir a instauração de processos temerários desprovidos de 
qualquer sustentáculo probatório.

Os fatos colhidos em Inquérito Policial apontam indícios de prática delituosa. A ofendida prestou de-
clarações perante a autoridade policial, ocasião em que noticiou a ameaça recebida de seu ex-companheiro 
Jenivaldo Feliciano dos Santos, bem como requereu medidas protetivas (fls. 08 e 09). As testemunhas ou-
vidas extrajudicialmente corroboraram a hipótese da existência do crime de ameaça (fls. 11 e 12). Veja-se:

(…) “Que no dia 26/01/2017 às 22:00h, em sua residência, foi ameaçada pelo ex-companheiro, 
JENIVALDO FELICIANO DOS SANTOS, quando ele exigiu que a declarante vendesse a casa 
e entregasse a ele parte do dinheiro que acredita ter direito e que se não fizesse ”ate amanhã 
você vai ver o que vai acontecer” (…) Que o autor também costuma lhe chamar de IDIOTA, 
GORDA E diz que nunca vai arranjar ninguém; Que já foi ameaçada outras vezes, quando exige 
dinheiro, repetindo que a declarante vai ver (…) Que declarante informa que está fora de casa, 
pois teme que ele cometa outras violências; Que tem testemunhas a apresentar” (…)

(Declarações da vítima, Clécia Maria Nunes, fl. 08)

(…) “Que não se recorda a data, quando tomou conhecimento que JENIVALDO fazia ameaças 
de agredir CLECIA e que a chamava de IDIOTA, GORDA; Que aconselhou a filha registrar 
queixa, mas ela protelava a vinda a delegacia; que o declarante procurou JENIVALDO para 
conversar sobre as violências e ele disse que tinha, somente, ameaçado agredi-la com uma vas-
soura, mas não faria isso; Que depois ficou sabendo, através de Clécia, que o ex-companheiro 
estava exigindo que ela vendesse a casa e desse parte do dinheiro da venda, para ele, ”até ama-
nhã ou ela ia ver o que ia acontecer” (…)
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(Depoimento da testemunha José Alfredo Nunes, fl. 11)

(…) “Que é irmã de CLÉSIA MARIA NUNES e desde o mês de janeiro ela foi morar na casa da 
declarante, em virtude de ameaças que vinha sofrendo por parte do ex-companheiro JENIVAL-
DO FELICIANO DOS SANTOS; Que a declarante nunca presenciou as ameaças, mas a irmã 
queixava-se de ele era grosseiro, não deixava que ela se expressasse e que a ameaçava agredi-la 
(…) Que segundo CLÉCIA, o ex-companheiro teria estipulado um prazo para a entrega do tal 
dinheiro, e teria feito ameaça dizendo que, se não desse o dinheiro ”ela ia ver”; Que por isso, 
CLECIA saiu de casa e decidiu registrar o fato” (…)

(Depoimento da testemunha Selma Maria Nunes, fl. 12).

Nos crimes de ameaça praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima 
possui especial credibilidade na valoração das provas aptas à elucidação dos fatos, suficiente, inclusive, para 
a condenação, mormente quando prestada de forma coesa e harmônica com a prova testemunhal constante 
dos autos.

O crime de ameaça é um delito doloso formal, que se consuma com a prolação de promessa que tenha 
a possibilidade de infundir temor à vítima, capaz de atingir a sua paz de espírito e cercear sua liberdade, a 
ponto de que, pelo terror ou pânico causado, deixe de se conduzir com liberdade. Portanto, não se mostra 
possível analisar o delito somente sob a perspectiva do agente.

Os depoimentos colhidos indicam que a suposta ameaça, não se constitui de caso isolado, e que incu-
tiu tamanho temor à vítima, a ponto de fazê-la deixar a sua residência e ir morar com a irmã, comparecer 
à delegacia para a lavratura de ocorrência, e pleiteiar medidas protetivas, que foram determinadas pelo 
próprio Juízo. (fl. 15)

Em que pese o Recorrido ter negado a prática do delito em interrogatório, na fase policial, afirmando 
que “não é verdade que tenha feito ameaças contra Clécia”, a palavra segura da vítima, apoiada nos depoi-
mentos das testemunhas, constituem indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, em tese, de 
ameaça, aptos à instauração da ação penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA EM ÂMBITO DO-
MÉSTICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO 
MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. 1) O magistrado de piso rejeitou a denúncia por 
ausência de justa causa por entender que a única prova hábil a comprovar a ocorrência do injus-
to penal seria a palavra da vítima, despida de maior credibilidade diante da ausência de demais 
elementos de convicção. 2) Em que pesem os argumentos do douto magistrado, nos crimes 
dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, às ocultas, no recôndito do lar, longe 
de testemunhos, a palavra da vítima adquire relevante valor e, no caso em tela, suas declarações 
são corroboradas pela testemunha Cristiani da Silva. 3) Com efeito, a versão apresentada pela 
vítima em sede inquisitorial é reforçada pelas declarações da testemunha de acusação, o que 
é suficiente para afastar os argumentos expendidos pelo juízo monocrático. 4) Assim, não há 
como se conceber ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, considerando que 
a prova colhida em sede inquisitorial confere suporte probatório mínimo para a deflagração da 
ação penal, estando a denúncia formal e substancialmente perfeita, conforme dispõe o artigo 
41, do CPP, registrando-se que, nessa fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate. 
Recurso provido.

(TJ-RJ – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00015936020138190210 RJ 0001593-
60.2013.8.19.0210 (TJRJ) Data de publicação: 24/02/2014)



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

224

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, 
§ 3º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA 
A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO– CRIME. ACOLHIMEN-
TO. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA CLARA E LÓGICA O FATO CRIMINOSO 
IMPUTADO AO ACUSADO, CONTENDO OS DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO 
ART. 41 DO CPP E AMPARADA EM SUFICIENTE ACERVO 2 PROBATÓRIO. PALAVRA 
DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA E EFICÁCIA PROBATÓRIA BAS-
TANTE PARA EMBASAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL NOS CASOS DE CRIMES CO-
METIDOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.JUÍZO DE ADMIS-
SIBILIDADE QUE TEM COMO OBJETO O EXAME DO ASPECTO FORMAL DA PEÇA 
ACUSATÓRIA, CONSISTENTE EM AVERIGUAR SE ELA PREENCHE OS REQUISITOS 
ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPP, COM POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO SE OCOR-
REREM ALGUMAS DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 395 DO MESMO ESTATU-
TO PROCESSUAL. MOMENTO INADEQUADO PARA A AVALIAÇÃO DE PROVAS E 
EXAME DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O FATO CRIMINOSO, 
AS QUAIS TERÃO ESPAÇO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.CASSAÇÃO DA DECISÃO 
SINGULAR.PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO CRIMINAL.RECURSO PROVIDO. A 
ausência de justa causa relaciona-se com a inexistência de qualquer indício de prova que justifi-
que a persecução penal. Assim, em não sendo demonstrada a atipicidade da conduta, a incidên-
cia de causa de extinção da punibilidade, bem como a ausência de indícios de autoria e prova da 
materialidade, impositiva é a deflagração do processo-crime.

(TJ-PR – Recurso em Sentido Estrito RSE 12766360 PR 1276636-0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de 
publicação: 09/09/2015)

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO 
ÂMBITO FAMILIAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA 
DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO O RECEBIMENTO DA 
EXORDIAL ACUSATÓRIA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXISTÊN-
CIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFI-
CIENTES DA AUTORIA. PRETENSÃO REVESTIDA DE RESPALDO LEGAL. RECURSO 
A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher 
ocorridos no âmbito doméstico, geralmente às escondidas, sem prova testemunhal, as declara-
ções da ofendida, como reiteradamente têm decidido os tribunais pátrios, assumem credibilida-
de inafastável, até prova em contrário. 2. Havendo justa causa a respaldar a apuração do crime 
de ameaça imputado ao recorrido, consubstanciada na existência de prova da materialidade 
do delito e na presença de indícios suficientes da autoria, extraídas das declarações da vítima, 
ex-companheira do acusado, impõe-se a reforma da decisão em que se rejeitou a denúncia, a 
pretexto de ausência de elementos mínimos que possam lastrear a peça acusatória. 3. Recurso 
provido.

(TJ-RJ – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00414548720128190210 RJ 0041454-
87.2012.8.19.0210 (TJRJ) Data de publicação: 11/12/2014)

Ante o exposto, vota-se pelo PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, para refor-
mar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia feita em desfavor de JENIVALDO 
FELICIANO DOS SANTOS, pela prática do crime do art. 147, caput, do CPB, com incidência dos artigos 
5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006, e, consequentemente, o regular prosseguimento do feito.

*****
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TJBA – Apelação Criminal nº 0303098-95.2016.805.0113, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, 
Relatora: Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, julgado em 15/02/2018

APELAÇÃO CRIME. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊN-
CIA. APELADO QUE NÃO DESCUMPRIU AS MEDIDAS IMPOSTAS, NEM 
PRATICOU NOVAS AMEAÇAS À VÍTIMA. CONCILIAÇÃO ENTRE REPRE-
SENTADO E VÍTIMA EM VARA DE FAMÍLIA, COM REGULAMENTAÇÃO DE 
DIREITO DE VISITAS A FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO DA SENTEN-
ÇA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Apelo Ministerial atacando sentença que revogou as seguintes medidas proteti-
vas de urgência: 1. proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e 
de eventuais testemunhas dos fatos, “a não menos de trezentos metros (100m)”, 
ressalvado o direito de visitas aos filhos menores, e desde que haja concordân-
cia destes; 2. Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e 
eventual testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagens 
SMS, WhasApp, Telegram etc.), correio eletrônico, recados, cartas etc.); e 3. 
proibição de frequentar os locais de trabalho, estudo e lazer da ofendida, ou de 
seus parentes, a fim de preservar suas integridades físicas e psicológica.” (grifo 
presente no original).
Vítima que apesar de declarar temer por sua vida em razão do representado 
ser pessoa agressiva e rude, não relata sofrer ou sofrer, atualmente, ameaças, 
desde que impostas as medidas protetivas, em 30.11.2016.
Acordo consensual na Vara de Família da Comarca de Itabuna, inclusive no 
tocante à guarda dos filhos, estipulando-se o livre o direito de visitas do repre-
sentado em relação aos filhos, que os leva diariamente para a escola, indica a 
cessação de perigo à vítima.

Apelo improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0303098-95.2016.8.05.0113, da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Itabuna, onde figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO, e como apelado 
JOÃO BOSCO ANDRADE BADARÓ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da 
Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Consta dos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº. 131/2016, que Conceição Maria Almeida 
Lyrio, em 13.09.2016, representou contra seu ex-companheiro, João Bosco Andrade Badaró, narrando 
ser vítima de inúmeros crimes, e solicitando, ao fim, o deferimento das medidas protetivas de urgência 
previstas no “Art. 22, inciso III, alíneas ”a”, “b” e “c”, IV, V, § 1º, Art. 23, Inciso I, da Lei 11.340/2006” 
(fls. 12/13).
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Por despacho assinado em 08.11.2016, o ilustre Juiz de Direito de primeiro grau, Dr. Murilo Luiz Staut 
Barreto, considerando o decurso do tempo desde que a vítima compareceu à Delegacia, determinou sua 
intimação para que esta manifestasse seu interesse na aplicação das medidas protetivas requeridas (fl. 23).

A vítima, através de advogados, peticionou demonstrando seu interesse na aplicação das mencionadas 
medidas protetivas de urgência (fl. 28).

Através da decisão de fls. 29 a 31, aplicou-se as seguintes medidas protetivas de urgência: 1. proibição 
de aproximação da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas dos fatos, “a não menos de 
trezentos metros (100m)”, ressalvado o direito de visitas aos filhos menores, e desde que haja concordância 
destes; 2. proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e eventual testemunhas por qualquer 
meio de comunicação (telefone, mensagens SMS, WhasApp, Telegram etc.), correio eletrônico, recados, 
cartas etc.); e 3. proibição de frequentar os locais de trabalho, estudo e lazer da ofendida, ou de seus paren-
tes, a fim de preservar suas integridades física e psicológica.

O acusado, através de advogado constituído por procuração de fl. 49, requereu a revogação das me-
didas impostas (fls. 45 a 48), juntando, ainda, os documentos de fls. 50 a 57, havendo determinação judicial 
de nova intimação da vítima para que se manifestasse sobre a necessidade de manutenção daquelas (fl. 58).

A petição de fls. 71/72 consta manifestação da ofendida, no sentido de se opor “veementemente à 
revogação da medida protetiva”.

Às fls. 75/76, o ilustre Juiz de Direito de primeiro grau, Dr. Murilo Luiz Staut Barreto, revogou as 
medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

O acusado peticionou às fls. 77 a 80, requerendo a “imediata revogação da Media Protetiva de Ur-
gência”.

Às fls. 95 a 99, o Ministério Público apelou requerendo a reforma da sentença, a fim de que sejam 
restabelecidas as referidas medidas protetivas.

Contrarrazões interpostas por João Bosco Andrade Badaró, no sentido da manutenção da sentença 
recorrida (fls. 105 a 109).

Nesta instância, pronunciou-se o eminente Procurador de Justiça, Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, 
no sentido do “desprovimento” do apelo (fls. 07 a 08 dos autos físicos).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se dos autos, que a vítima relatou perante a Delegacia Especializada no Atendimento à Mu-
lher – DEAM, de Itabuna, em resumo, que teria convivido com o representado como marido e mulher 
durante onze anos e desta união nasceram três filhos; que estava separada de corpos do representado João 
Bosco há dois anos e meio, mas conviviam na mesma casa; que há cinco meses resolveu se separar defini-
tivamente do representado, conseguindo fazer com que ele saísse de casa, pois não aguentava mais viver 
com ele como inimigos e sob constantes ameaças; que depois da separação passou a se comunicar com o 
representado por escrito, quando precisava de algo para os filhos; que o representado deixava bilhetes insi-
nuando que ela o estava impedindo ver os filhos; que quando o representado deseja ver os filhos ela pergun-
ta aos mesmos se queriam ficar com o pai e eles respondiam que não queriam ir, sob a alegação de que este 
não tinha paciência, fato exposto ao Conselho Tutelar em razão dos bilhetes enviados pelo representado à 
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vítima; que em 2013 o representado a agrediu por duas vezes, sendo a primeira em 25/01/2013, agredindo-a 
física e moralmente com palavras ofensivas, resultado no boletim de ocorrência 11/2013; que a segunda 
vez ocorreu em 31/07/2013, quando foi ofendida moralmente ao ser chamada de louca, ensejando o boletim 
de ocorrência 877/2013; que no dia 20/05/2015, o representado novamente a ofendeu e ameaçou através de 
bilhete que dizia “evite sair de carro comigo”, bem como falou “eu não acabo com você por causa das crian-
ças”, dando origem ao boletim de ocorrência 130/2015; que no dia 12/09/2016, foi buscar seu filho Antonio 
na academia Sogabe, oportunidade em que o representado estava dentro da academia e queria levar o filho 
consigo; que a vítima ao sair da academia com seu filho, foi buscar as filhas na academia Tchu & Cia; que 
para se proteger do representado, entrou com o filho na academia Apolo, momento em que o representado 
pegou o filho Antonio pelo braço e colocou em cima de uma mesa, gritando o nome da vítima, dizendo que 
“queria conversar com ela”; que o filho Antonio pedia para que o pai fosse embora, até que este resolveu ir; 
que pegou as filhas no balé e foram para casa; que ao chegar em frente ao edifício em que reside, seus filhos 
perceberam que o representado estava no prédio Gemini, do outro lado; que os filhos ficaram assustados; 
que o representado passou a ameaçar o filho Antonio, a vítima e o seu genitor, “fazendo gestos com o dedo, 
como se estivesse apontando um revólver e dizendo para Antonio ”eu vou matar você, vou matar sua mãe 
e vou matar seu avô"", além de fazer um sinal de cruz; que do prédio onde mora, sua filha começou a tirar 
fotos do agressor, que entrou no edifício Gemini; que ligou para seu genitor e este foi a sua casa e a levou 
para a Delegacia, onde registraram ocorrência 16-00688 Sigip; que o representado não ajuda com as despe-
sas dos filhos; que a filha Amanda precisa viajar para uma seleção de Balet e o representado está tentando 
impedir; que desde então está andando acompanhada de seu pai ou de dois funcionários dele, pois teme por 
sua integridade e a de seus filhos. (fls. 12 e 13).

Diante da referida afirmação, o ilustre Juiz de Direito de primeiro grau aplicou medidas protetivas de 
urgência com a seguinte fundamentação:

“[…] No caso dos autos, há indícios razoáveis de que o ex-companheiro vem agredindo, ame-
açando e perturbando a vida da vítima, sendo prova os relatos feitos por ela e os boletins de 
ocorrência, acima referidos.

Embora incipiente (no início), há considerável risco, ainda que potencial, para a integridade 
física e moral da mulher (ora vítima) e sua família, considerando as atitudes agressivas e des-
respeitosas de seu ex-companheiro.

Afinal, a Lei Maria da Penha – LMP, autoriza a concessão de medidas protetivas de urgência 
de imediato, a favor da vítima e ou contra o agressor, independentemente de audiência das 
partes e de manifestação do Ministério Público (artigo 19, § 1º), podendo ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, assim como ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficá-
cia, sempre que os direitos nela reconhecidos forem ameaçados ou violados (artigos 19, § 2º, e 
22). […] Assim, visando a proteção da ofendida e de seus familiares, constatada, ainda que de 
modo sumário, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, como documentado 
nestes autos, nos termos dos artigos 19, 22 e 23 da LMP, aplico, de imediato, ao agressor acima 
referido, qualificado nos autos, em conjunto, as seguintes medidas protetivas de urgência:

I – proibição de:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas dos fatos, a não 
menos de trezentos metros (100m), ressalvado o direito de visitas aos filhos menores, e desde 
que haja concordância destes;

b) contato com a ofendida, seus familiares e eventual testemunhas por qualquer meio de co-
municação (telefone, mensagens (SMS, WhasApp, Telegram etc.), correio eletrônico, recados, 
cartas etc.); e
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frequentar os locais de trabalho, estudo e lazer da ofendida, ou de seus parentes, a fim de pre-
servar suas integridades física e psicológica. […]”.

Após manifestação das partes e do Ministério Público, foi proferida a sentença ora atacada, que revo-
gou as medidas protetivas impostas, com a seguinte fundamentação:

“[…] Ante os termos da decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência, com base na 
Lei Maria da Penha, deferidas há mais de seis meses, não há mais razão para manutenção das 
medidas protetivas, até mesmo porque, e até a presente data, não há nenhum inquérito ou ação 
penal em tramitação.

Ademais, as medidas protetivas e restritivas são meios cautelares de proteção da vítima e de-
vem ter prazo de duração, pois não podem durar para sempre e independentes de ação penal 
ou inquérito policial, o que, se sabe, não existe, sob pena de se perverter a ordem e se estabe-
lecer condenações ou restrições perpétuas e sem o devido processo legal.

Assim, sem a existência de processo que as justifique, não podem as medidas protetivas perdu-
rar sem prazo determinado ou desvinculadas de processo principal, analogia que se faz com os 
artigos 294, 308 e 309 do Novo Código de Processo Civil – NCPC, o que é autorizado pelo arti-
go 3º do Código de Processo Penal – CPP, e artigo 33 da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

Ressalte-se que apesar da vítima declarar que teme pela sua vida em razão do representado 
ser uma pessoa agressiva e rude, a mesma não relata sofrer ou estar sofrendo, atualmente, 
ameaças, bem como que fizeram acordo consensual na Vara de Família, inclusive no tocante 
à guarda dos filhos, oportunidade em que ficou livre o direito de visitas do representado em 
relação aos filhos, sendo este quem os leva diariamente para a escola, conforme consignado 
no termo de audiência acima referido.

Desse modo, revogo as medidas anteriormente deferidas, sem prejuízo de eventual restabele-
cimento, se for o caso, razão pela qual extingo o feito. […]”.

Em que pesem os argumentos da ilustre Promotora de Justiça oficiante na 1ª Vara Criminal da Comar-
ca de Itabuna, Drª. Renata Caldas Sousa Lazzarini, a sentença deve ser mantida.

Segundo a representação da vítima, Conceição Maria Almeida Lyrio, os fatos ocorreram em 13.09.2016 
(fls. 02/03). Por outro lado, a decisão que impôs as medidas protetivas de urgência é datada de 30.11.2016.

Ressalte-se que desde as ameaças narradas na representação, em 13.09.2016, há quase um ano e meio 
atrás, não consta ter havido notícias de novas ameaças do representado à vítima. Deve ser pontuado, de 
igual modo, que o representado nunca deixou de observar as restrições que lhe foram impostas pelas medi-
das protetivas de urgência.

Por outro lado, e demonstrando que o representado não mais apresenta ameaça à vítima, consta à fl. 
83, cópia do termo de audiência do processo 0503045-33.2016.805.0113, em trâmite perante a 1ª Vara de 
Família, Sucessão, Órfãos, interditos e ausentes da Comarca de Itabuna, na qual representado e vítima con-
ciliaram, acordando, entre outros pontos sobre a guarda e direito de visitas aos filhos das referidas partes, 
nos seguintes termos:

“[…] Os menores Amanda Lyrio Andrade Badaró, Alice Lyrio Andrade Badaró e Antônio Lyrio 
Andrade Badaró ficarão sob a guarda unilateral da genitora, sendo assegurado ao genitor o 
livre exercício do direito de visitas, ficando inclusive responsável, durante o período escolar a 
levar e buscar os menores na Escola. […]” (fl. 83).
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À fl. 84, há cópia de declaração da Escola Pio XII, de Itabuna, firmado pela Diretora Eliabe Izabel 
Lima de Moraes, no sentido de que o “[…] Srº João Bosco Andrade Badaró, pai de Alice Lyrio Andrade 
Badaró, Antônio Lyrio Andrade Badaró e Amanda Lyrio Andrade Badaró, traz a Escola e os conduz na 
saída todos os dias no turno matutino. […]” (fl. 84).

Com a conciliação das partes na Vara de Família, e objetivando o maior interesse dos filhos, especial-
mente para acordarem o exercício do direito do representado de visitas, entende-se não haver mais necessi-
dade de subsistência das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas.

A vítima, Conceição Maria Almeida Lyrio, quando se manifestou em Juízo, confirmou seu interesse 
na manutenção das mencionadas medidas cautelares, porém, não indicou nenhum fato concreto que indi-
casse a necessidade de sua manutenção.

Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo. Decisão unânime.

*****

TJBA – Apelação Criminal nº 0301599-78.2016.8.05.0274, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, 
Relator: Des. Luiz Fernando Lima, julgado em 19/06/2018

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO A 05 ANOS 
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO 
DE 500 DIAS-MULTA IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 
DA DEFESA. RAZÕES DO APELO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO 
DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. 
DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RAZÕES DO 
APELO MINISTERIAL. I. AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. 
II. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO E ELEVA-
ÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Narra a denúncia que o ora apelante e Earlen Silva Pereira, no dia 12 de 
março de 2016, por volta das 20hrs, na estrada que liga o bairro dos Cam-
pinhos ao Povoado do Iguá, em Vitória da Conquista/BA, foram flagrados 
quando traziam consigo uma quantidade da substância entorpecente vulgar-
mente denominada maconha, estando a transportar a droga.

2. Todas as provas produzidas ao longo da instrução criminal são contunden-
tes para demonstrar que o apelante trazia consigo uma quantidade de ma-
conha, que seria comercializada em uma festa no povoado do Iguá, mas foi 
apreendida em razão da sua prisão em flagrante.

3. A condição de usuário não afasta a responsabilidade por infração ao crime 
de tráfico, até porque é sabido que os usuários normalmente passam a traficar 
para sustentar o próprio vício. Assim, mantem-se a condenação de Juarez 
Vicente Morais pelo crime de tráfico de drogas.

4. Recurso da Defesa não provido.
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5. Dosimetria da pena.

6. Na primeira fase da dosimetria, após análise das circunstâncias judiciais 
do art. 59 do Código Penal, a magistrada fixou a pena-base de Juarez Vicen-
te Morais em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou 
seja, no mínimo legal. Entretanto, apesar das circunstâncias judiciais serem 
favoráveis ao réu, a magistrada ao fixar a pena-base no mínimo legal, não 
observou o quanto determina o art. 42 da Lei de Drogas.

7. Assim, dou provimento ao apelo do Ministério Público, aumentando a pe-
na-base de Juarez Vicente Morais para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

8. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidên-
cia, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e elevo a pena do réu para 
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Regis-
tre-se aqui que, ao contrário do asseverado pela magistrada sentenciante, a 
agravante da reincidência pode ser utilizada para agravar a pena e, conco-
mitantemente, afastar a aplicação da causa de diminuição, sem que se possa 
falar em bis in idem.

9. Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 
(seiscentos) dias-multa.

10. Recurso do Ministério Público provido.

11. Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e parcial provimento do 
apelo ministerial e pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

APELO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301599-
78.2016.805.0274, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo apelantes/apelados 
o MINISTÉRIO PÚBLICO e JUAREZ VICENTE MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO 
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO 
DA DEFESA, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 200/206, acrescentando que JUAREZ VICENTE MORAIS foi 
condenado a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) 
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 

Inconformados com a sentença, o Ministério Público e a Defesa interpuseram recursos de apelação.
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Nas suas razões recursais (fls. 214/224), o Ministério Público pugnou pela retificação da dosimetria da 
pena, a fim de que a pena-base seja aumentada, face às determinantes contidas no art. 42 da Lei de Tóxicos 
que restaram desatendidas. Requereu, também, que a agravante genérica da reincidência seja reconhecida e 
aplicada, elevando-se a reprimenda do réu.

Contrarrazões da Defesa, às fls. 237/240, refutando as alegações do Ministério Público e postulando 
pelo improvimento do apelo.

Por sua vez, a Defesa nas suas razões recursais, às fls. 241/250, pugnou pela desclassificação do crime 
de tráfico de drogas para o de uso, sustentando, para tanto, que não há provas contundentes nos autos da 
mercancia.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 251/253, refutando as alegações do apelante e postulando 
pelo improvimento do apelo.

Submetidos os autos ao crivo do ilustre Procurador de Justiça João Paulo Cardoso de Oliveira, às fls. 
13/25, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo e pelo conhecimento e provimento 
parcial do apelo ministerial, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena imposta ao réu.

É o relatório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos recursos.

VOTO

Narra a denúncia que o ora apelante e Earlen Silva Pereira, no dia 12 de março de 2016, por volta das 
20hrs, na estrada que liga o bairro dos Campinhos ao Povoado do Iguá, em Vitória da Conquista/BA, foram 
flagrados quando traziam consigo uma quantidade da substância entorpecente vulgarmente denominada 
maconha, estando a transportar a droga.

Segundo a exordial, policiais encontravam-se em ronda normal quando perceberam a aproximação de 
um veículo atrás da viatura e decidiram realizar uma abordagem ao veículo. Que, realizada a verificação do 
automóvel, foi encontrada uma quantidade de maconha, perfazendo uma massa total de 110,31g, além da 
quantia de R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e outros objetos.

Consta, ainda, que o recorrente e Earlen Silva Pereira, juntamente com a adolescente E.S.L. encontra-
vam-se transportando a substância apreendida, com o intuito de comercializá-la no povoado do Iguá, local 
em que se realizava uma festa no dia dos fatos.

Assim, Juarez Vicente de Morais e Earlen Silva Pereira foram denunciados como incurso nas penas 
do art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na sentença, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo Earlen Silva Pe-
reira de todas as acusações; condenando Juarez Vicente de Morais pelo crime previsto no art. 33, caput, da 
Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

As provas constantes dos autos são suficientes para condenar Juarez Vicente de Morais pelo crime de 
tráfico de drogas, não havendo qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas.
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A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibi-
ção e apreensão de fls. 34 e pelos laudos periciais acostados aos autos às fls. 65 e 117.

De igual modo, deve ser rechaçada a negativa de autoria do crime de tráfico por parte do réu, haja 
vista que inconsistente e desassistida de qualquer amparo.

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo 
variado e a prática de qualquer das condutas descritas na norma autoriza a condenação pelo crime de trá-
fico. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer 
das hipóteses previstas.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven-
da, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entre-
gar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar

Todas as provas produzidas ao longo da instrução criminal são contundentes para demonstrar que o 
apelante trazia consigo uma quantidade de maconha, que seria comercializada em uma festa no povoado do 
Iguá, mas foi apreendida em razão da sua prisão em flagrante.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante não deixam margem para dúvi-
das. Os agentes públicos Romilton Netto Silva e Rômulo Costa Silva Junior foram uníssonos em afirmar 
que no dia dos fatos, abordaram o veículo que o apelante conduzia, oportunidade em que, foi encontrada 
uma porção de maconha no porta-luvas, além de papel de seda e um triturador.

Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, dúvida alguma há, porquanto harmônicos e em 
similitude com os demais elementos de informação contido nos autos, reproduzindo os fatos consubstan-
ciados no inquérito policial que serviram de base para a instauração da presente ação penal.

Corroborando com os depoimentos dos policias, o corréu Earlen Silva Pereira, posteriormente absol-
vido, confirmou que a droga foi encontrada no veículo e que a mesma pertencia à Juarez. Afirmou, também, 
que só estava pegando uma carona e que, apesar de ser usuário de maconha, não iria consumi-la na compa-
nhia dos outros. Por fim, assumiu saber que Juarez é traficante (mídia de fls. 10).

De igual forma, a adolescente Erica Silveira Lemos, que também estava pegando uma carona no ve-
ículo, apesar de afirmar que não sabia da existência da droga no porto luvas, confirmou saber que Juarez é 
traficante (mídia de fls. 10).

O apelante, por sua vez, só foi ouvido na fase policial, pois após ter a prisão preventiva revogada, não 
se apresentou mais a Justiça, encontrando-se foragido.

Nesse contexto, na Delegacia, o mesmo afirmou que a droga não era sua e sim do corréu Earlen Silva 
Pereira e que viu o momento em que este guardou o entorpecente no porta-luvas do veículo. Afirmou, tam-
bém, que é mero usuário de drogas.

Entretanto, sua versão restou isolada nos autos.

Registre-se que a condição de usuário não afasta a responsabilidade por infração ao crime de tráfico, 
até porque é sabido que os usuários normalmente passam a traficar para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido:
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APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – GUARDAR EM CASA DROGA 
PARA FINS DE VENDA – SEGUROS DEPOIMENTOS POLICIAIS – INDÍCIOS FORTES 
E CONCATENADOS – USUÁRIOS – TRAFICANTES – COMPATIBILIDADE – DELITO 
CARACTERIZADO – ASSOCIAÇÃO – SOCIEDADE ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA – 
ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. É iterativa a juris-
prudência dos nossos tribunais no sentido de que os policiais, civis ou militares, mormente os 
que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não 
podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional. Os depoimen-
tos dos policiais que atuaram na diligência merecem a mesma credibilidade dos testemunhos 
em geral. Somente podem ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob 
suspeição. Enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao con-
trário, agem em defesa da sociedade, a sua palavra serve como prova suficiente para informar 
o convencimento do julgador. 2. A suposta condição de usuários não é incompatível com a 
de traficante, pois aquele que é consumidor de drogas contumaz, inevitavelmente, se des-
via para a atividade mercantil muito em função da degeneração produzida pelo consumo 
excessivo. A condição de usuário, por si só, não elide a de comerciante de drogas. 3. Não 
havendo elemento robusto em relação à possível associação entre eles, uma nítida sociedade 
estável com divisão de tarefas, e considerando que a associação eventual não tem o condão de 
caracterizar o crime autônomo do art. 35 da Lei de Tóxicos, o caminho mais prudente, neste 
caso, é a absolvição. 4. Recursos providos em parte. v.v.p. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/2006 – COMPROVAÇÃO DO 
VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES – DELITO CONFIGURADO. – Imperio-
sa a manutenção da condenação dos agentes como incursos nas sanções do delito previsto no 
artigo 35 da Lei nº. 11.343/06, se presentes nos autos comprovação do vínculo associativo entre 
eles, voltado para o tráfico ilícito de entorpecentes. (TJ-MG – APR: 10540120008672001 MG 
, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 05/02/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2014)

De mais a mais, como bem destacou o Promotor de Justiça, “a quantidade apreendida renderia mais 
de 220 (duzentos e vinte) cigarros de maconha, o que não permite se concluir, como quer o apelante, que 
iria consumi-los numa única festa, nem que, generosamente, inexistente prova de riqueza compatível, os 
distribuiria entre amigos numa única noite.”. (sic. fls. 252)

E mais, apesar de a maconha não estar dividida, o réu levava consigo papel seda e um triturador, o 
que confirma a sua intenção de comercializar o entorpecente.

Arrematando, é importante enfatizar que em conformidade com o art. 156 do Código de Processo 
Penal, cabia à Defesa trazer aos autos prova que demonstrasse que a droga destinava-se exclusivamente ao 
consumo do apelante, o que não foi feito e, portanto, não permite a alteração do decreto condenatório.

Isto posto, mantêm-se a condenação de Juarez Vicente Morais pelo crime de tráfico de drogas.

DOSIMETRIA DA PENA

Inconformado com a dosimetria da pena aplicada, o Ministério Público interpôs recurso, requerendo 
o aumento da pena-base, face às determinantes contidas no art. 42 da Lei de Tóxicos que restaram desaten-
didas, bem como que a agravante genérica da reincidência seja reconhecida e aplicada.

Assiste razão ao Ministério Público, senão vejamos.

A pena abstratamente cominada para o crime de tráfico de drogas – segundo o art. 33 da Lei nº 
11.343/2006 – é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa.
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Na primeira fase da dosimetria, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 
a magistrada fixou a pena-base de Juarez Vicente Morais em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 
dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Entretanto, apesar das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu, a magistrada ao fixar a pena-
-base no mínimo legal, não observou o quanto determina o art. 42 da Lei de Drogas.

Como sabido, o supramencionado artigo impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o pre-
visto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base ou na aplica-
ção da causa de diminuição de pena.

In casu, houve a apreensão de 110,31g de maconha, consoante se extrai do Laudo Pericial de fls. 65.

Nesse contexto, apesar de não ser uma quantidade tão elevada, não pode ser considerada desprezível, 
pois, como bem assinalou o Promotor de Justiça, trata-se de uma substância que é consumida em pequenís-
sima quantidade, por vezes, menos de um grama, o que firma a certeza de que poderia atingir um grande 
número de usuários.

Assim, dou provimento ao apelo do Ministério Público, aumentando a pena-base de Juarez Vicente 
Morais para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) 
dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso 
I, do Código Penal, e elevo a pena do réu para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) 
dias-multa.

Registre-se aqui que, ao contrário do asseverado pela magistrada sentenciante, a agravante da reinci-
dência pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, afastar a aplicação da causa de dimi-
nuição, sem que se possa falar em bis in idem.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE 
DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. CONSIDERA-
ÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔ-
NEO. POSSE DE ARMA. APENAMENTO AUTÔNOMO. BIN IN IDEM. NECESSIDADE 
DE READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. 
RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRA-
VAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. CONCURSO 
MATERIAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MODO FECHADO. MANIFESTA ILEGALI-
DADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não 
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impon-
do-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de fla-
grante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será re-
vista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados 
os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 
3. Nos termos da Súmula 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos poli-
ciais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, assim como considera-
ções genéricas acerca da gravidade do delito de tráfico de drogas e seu efeito ne-
fasto a sociedade, sem a particularização do contexto fático dos autos. Precedentes. 
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4. Configura ofensa ao princípio do non bis in idem a exasperação da pena-base pelo delito 
de tráfico de drogas, em razão de posse ilegal de arma de fogo, quando houve o apenamento 
autônomo de tal circunstância, nos termos do art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003. Precedente.

5. Mantida a aferição negativa tão-somente da natureza e da diversidade das dro-
gas apreendidas, para que se guarde a devida correlação com a valoração de cada cir-
cunstância judicial desfavorável feita na sentença condenatória, e em observância 
as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito de tráfico de drogas (5 
a 15 anos), a pena-base deve se deslocar em 3 meses de reclusão acima do mínimo legal. 
6. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois 
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se 
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da 
Lei n. 11.343/2006).

7. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, é incabível a aplica-
ção da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedentes. 
8. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, 
ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser uti-
lizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redu-
tor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem haver falar em bis in idem. Precedentes. 
9. Não se verifica, na hipótese, o suposto reforço de argumentativo trazido pela 
Corte de origem para manter afastada a causa de diminuição prevista no art. 
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois, tanto em primeiro grau, quanto em segun-
do, foi considerada a reincidência do paciente para negar o referido benefício. 
10. Mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar superior a 8 anos de reclusão, 
em razão do concurso material entre o delito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, 
a teor do art. 33, § 2º, "a", do CP.

11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena-base 
pelo delito de tráfico de drogas, resultando a pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 15 dias de re-
clusão, mantido o regime fechado. (HC 390.454/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUIN-
TA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017)

Na terceira fase, não há como aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 
11.343/2006.

Nesse particular, cumpre esclarecer que o réu não preenche os requisitos exigidos pelo referido artigo, 
uma vez que reincidente.

Portanto, torno a pena definitiva de Juarez Vicente Morais em 06 (seis) anos de reclusão e pagamen-
to de 600 (seiscentos) dias-multa.

Comprovada a reincidência do réu, mantenho o regime inicial fechado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o re-
corrente/recorrido não preenche os requisitos alinhados no art. 44 do Código Penal.

Por fim, não concedo à Juarez Vicente Morais o direito de recorrer em liberdade, pelas razões já ex-
postas pela magistrada sentenciante, às fls. 206.

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do apelo da Defesa e 
pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo do Ministério Público retificando a dosimetria, tor-
nando a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, 
a ser cumprida em regime inicial fechado.
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*****

TJBA – Agravo de Execução Penal nº 8004347-05.2018.805.0000, Segunda Câmara Criminal – Segunda 
Turma, Relator: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, julgado em 03/05/2018.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA EM RE-
GIME FECHADO, POR TER SIDO CONDENADO À PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE DE 10(DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, CONFIRMADA EM 
SEGUNDO GRAU, PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL EM MENOR COM 5 (CINCO) ANOS DE IDADE (ART. 217-A). 
DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, INDEFERIU PRISÃO DO-
MICILIAR. RECURSO PLEITEANDO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTE-
LARES, DIVERSAS DA PRISÃO, OU PRISÃO DOMICILIAR COM FUN-
DAMENTO NO INCISO VI, DO ART. 318, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 
PRISÃO-PENA, QUE NÃO TEM FINALIDADE ACAUTELATÓRIA, NEM-
NATUREZA PROCESSUAL, DESTINADA À SATISFAÇÃO DA P R E -
TENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO, NÃO CABENDO, DESTA FORMA, 
A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, 
DO CPP.NÃO SE DESINCUMBINDOO AGRAVANTE DE COMPROVAR A 
IMPRESCINDIBILIDADE DOGENITOR NOS CUIDADOS DA CRIANÇA, 
POR NÃO RESTARCOMPROVADO QUE ESTANÃO POSSA PERMANE-
CER SOB OS CUIDADOS DE OUTRA PESSOA DA FAMÍLIA, NÃO HÁ 
QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDONEIDA-
DE DAMOTIVAÇÃO PARA A NEGATIVA DA PRISÃO DOMICILIAR. NE-
CESSIDADE DE AFERIÇÃO PELO JUIZ, NO CASO CONCRETO, ACER-
CA DA ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA MEDIDA. SEGREGAÇÃO QUE 
TAMBÉM TEM COMO FIM EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. RE-
CURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM HARMONIA COM A DOUTA 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos em Execução Penal nº 8004347-
95.2018.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Agravante, JEONILSON CARVALHO 
FERREIRA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso interposto, 
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir enunciadas.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal, autuado sob o nº 8004347-95.018.8.05.0000, interposto por JE-
ONILSON CARVALHO FERREIRA, através de seus advogados Celiane Vieira Gomes e Murilo Ricardo 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
237

Silva Alves, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de 
Juazeiro nos autos de nº 0700146-76.2016.8.05.0146, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões (evento 791548), inicialmente, requer os benefícios da justiça gratuita, no mérito, pug-
na pelo provimento do presente agravo em execução, nos termos da Lei de Execuções Penais, objetivando 
o benefício da prisão domiciliar.

Alega o Agravante que foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito 
de ato libidinoso (art. 217-A, do CP), e que requereu a substituição da segregação corporal pela prisão do-
miciliar ou outras das medidas cautelares diversas da prisão, tendo seu pleito indeferido sem apreciação das 
provas e dos argumentos do Recorrente, apoiado em Pareceres Ministeriais onde constam erros factuais e 
jurídicos.

Prossegue asseverando que o Paciente preenche os requisitos para a concessão do benefício da prisão 
domiciliar por ter uma filha sob o cuidado de terceiros, privada do convívio paterno.

Aduz o cabimento de medida cautelar não prisional enquanto não se torna imutável a sentença conde-
natória, por ser a prisão preventiva a última ratio, última das providências cautelares a ser adotada.

Sustenta preencher os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar por ter juntado provas 
contundentes de ser o único responsável pela filha de até 12 (doze) anos completos, nos termos do art. 318, 
VI, do CPP, colacionando declaração assinada pela mãe da criança e a sua certidão de nascimento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a assistência judiciária , seja subs-
tituída a sua prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou pela 
prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do agravo, com 
a manutenção de todos os efeitos da decisão guerreada.

O MM Juiz, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada em todos os seus termos. Os autos 
foram distribuídos por sorteio (evento 791584).A douta Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer 
n.º 2952/2018 (evento 869772), pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

VOTO

O recurso interposto deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade a 
ele inerente.

Da análise dos autos, não se vislumbra existir plausibilidade nos argumentos utilizados pelo Agravan-
te visando o provimento do recurso por ele interposto, como a seguir será demonstrado.

Inicialmente, cabe a este Órgão Julgador o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR QUAISQUER DAS ME-
DIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP .

O presente Agravo de Execução Penal pugna pela substituição da prisão preventiva por quaisquer das 
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Aduz o cabimento de medida cautelar não prisional enquanto não se torna imutável a sentença conde-
natória, por ser a prisão preventiva a última ratio, última das providências cautelares a ser adotada.
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Não lhe assiste razão, contudo.
É que o Agravante, após ter a sua condenação a 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pelo de-

lito do art. 217-A, do CP, confirmada em segundo grau desde 09/05/2017, está agora cumprindo prisão-pena, 
que não tem finalidade acautelatória, nem natureza processual, demandando o recolhimento do condenado 
a um estabelecimento específico para o cumprimento da sanção imposta pelo Estado ao final do processo, 
por ser uma medida penal destinada à satisfação da pretensão executória do Estado, não cabendo, desta 
forma, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Com efeito, a douta Procuradoria enfatizou que, no caso em tela, não se trata de hipótese de prisão 
preventiva, não se aplicando, portanto, os dispositivos do Código de Processo Penal e sim aqueles previstos 
na Lei de Execuções Penais.

Desta forma, mostra-se inadequada a concessão do benefício pretendido através do presente Agravo 
em Execução.

Sem razão o Agravante, neste aspecto.
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR.
Narra o Agravante que preenche todos os requisitos para ser agraciado com o benefício da prisão 

domiciliar, por ter uma filha sob o cuidado de terceiros, privada do convívio paterno.
Após detida análise dos autos, conclui-se que não assiste razão ao Agravante em seu inconformismo.
Em consulta aos Sistemas Processuais verificou-se que o Agravante foi condenado por ter, no dia 27 

de fevereiro de 2016, praticado ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, com I.F.L., menor, contando 
com 05 anos de idade.

In casu, verifica-se, através da certidão de nascimento acostada aos autos que o Agravante realmente 
é pai da menor T.C.G., nascida em 10/11/2014, e que cumpre pena por força de condenação criminal pela 
prática do crime previsto no art. 217-A – estupro de vulnerável –, com pena definitiva arbitrada em 10 (dez) 
anos de reclusão, em regime fechado, confirmada em segundo grau nos autos da Apelação nº 0000177-
90.2016.8.05.0194, julgada em 09/05/2017.

Inicialmente, cumpre observar que a admissão do direito à prisão domiciliar, para quem cumpre pri-
são pena, está condicionada à satisfação dos requisitos exigidos pelo art. 117, da Lei de Execução Criminal, 
que preceitua que:

Art. 117 – Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência 
particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II – condenado acometido de doença grave;

III– condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

IV – condenada gestante

De acordo com a lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar é legalmente cabível nas hipóteses 
elencadas apenas aos apenados no regime aberto e em condições particularizadas, pelo que não faria jus o 
Agravante à concessão do benefício, por estar cumprindo pena em regime fechado.

Entretanto a jurisprudência tem admitido a concessão do benefício para apenados que estão em ou-
tros regimes, considerando as peculiaridades do caso concreto.Com a reforma empreendida no Código de 
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Processo Penal pela Lei n.º 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), passou-se a admitir a prisão do-
miciliar do “ homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos (art. 318, VI, CPP).

Por outro lado, ainda não está pacificada a aplicação do art. 318 do CPP, que trata da substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar, aos presos por força de sentença condenatória confirmada em segundo 
grau.

In casu, mesmo admitindo-se a incidência do inciso, VI, acrescentado ao art. 318, do CPP, pela Lei 
n.º 13.257/16, ao Apenado, verifica-se que o dispositivo legal não se amolda ao caso trazido à baila, por não 
ter o agravante comprovado que é o único responsável pelos cuidados da filha menor Taynara, motivo que 
levou o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/Ba a indeferir o benefício de prisão 
domiciliar ao argumento de que não foi juntado aos autos nenhum documento comprovando que a criança 
dependa exclusivamente do Agravante para os seus cuidados.

Analisando os dados acima, verifica-se que o Magistrado a quo justificou de forma adequada e bem 
fundamentada o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, merecendo transcrição os seguintes trechos 
da decisão, vejamos:

“O patrono do recluso ingressou com pedido de prisão domiciliar, sob alegação de que o 
penitente tem uma filha menor de idade que depende exclusivamente dele para o seu sustento. 
Inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a criança dispõe unicamente da pre-
sença do penitente para se sustentar. Por tudo o exposto, com fundamento na jurisprudência e 
nos artigos art. 33, do Código Penal e art. 66, III, "f" da lei 7.210/84, julgo IMPROCEDENTE o 
presente pedido, não concedendo benefício de PRISÃO DOMICILIAR a(o) penitente JEONIL-
SON CARVALHO FERREIRA”

Assim, mesmo admitindo o cabimento do benefício, concebido precipuamente no CPP para a substi-
tuição de prisão processual, ao apenado que se encontra em regime fechado, verifica-se que não se desin-
cumbiu o Agravante de comprovar a imprescindibilidade do genitor nos cuidados da criança, não restando 
comprovado que esta não possa permanecer sob os cuidados de outra pessoa da família, como seus avós, 
por exemplo, conforme opinou a douta Procuradoria de Justiça no evento 860767:

“Cumpre pontuar que apesar do Superior Tribunal de Justiça ter decidido que é possível o defe-
rimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre 
que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, tal entendimento não 
se aplica ao caso em tela. Isso porque como bem pontou o Promotor de Justiça em sede de con-
trarrazões: “não há nos autos documentos que atestem que a menor dependa UNICAMENTE 
do recorrente, vez que nada foi informado acerca de existência e possibilidade de permanência 
da menor com os avôs paternos ou maternos durante o cumprimento de pena de Jeonilson”.

Ao revés do quanto alegado, a genitora da criança não declarou que o agravante tinha a guarda 
de fato. Dessa forma, esta Procuradoria de Justiça Criminal é pelo CONHECIMENTO E IM-
PROVIMENTO do presente Agravo.”

Ademais é consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz neces-
sária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto 
a substituição da prisão pela domiciliar pode acabar por frustrar uma das finalidades perseguida com a 
condenação, a da segregação com o fim de evitar a reiteração delitiva, mormente no caso dos autos em que 
o Agravante foi condenado pelo delito de estupro de vulnerável, menina com 5 (cinco) anos de idade e pre-
tende que fique sob seus exclusivos cuidados sua filha de menos de 4 (quatro) anos.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

240

Destarte, diante das peculiaridades da situação fática que demonstra não ter o Agravante comprovado 
que sua filha não possa permanecer sob os cuidados de outra pessoa da família, conforme opinou a douta 
Procuradoria de Justiça, considera-se idônea a motivação para a negativa da prisão domiciliar, revelando-se 
razoável o seu indeferimento, sendo inadequada ao caso dos autos.

Ante o exposto voto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimen-
to do Agravo em Execução, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, restando mantida, na íntegra, a decisão 
recorrida.

*****

TJBA – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000564-75.2010.805.0175, Seção Criminal – Relator: Des. 
Pedro Augusto Costa Guerra, julgado em 04/10/2017 

PENAL PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES DO 
JULGADO – – HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO – PARA A 
CONDENAÇÃO POR CRIME OMISSIVO É NECESSÁRIA A PROVA 
DA EXISTÊNCIA DE UM NEXO DE EVITAÇÃO ENTRE A ATITUDE 
DEVIDA E O RESULTADO LESIVO – AUSENTE, NOS AUTOS, INDE-
NE DE DÚVIDA, PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL DO NEXO 
LÓGICO DE CAUSA E EFEITO, A ABSOLVIÇÃO DA EMBARGANTE 
É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I – Na hipótese de homicídio culposo por conduta médica dita negligente, a pro-
va do nexo de causalidade há de restar estampada, de forma incontroversa, 
não apenas aos olhos do homem comum, insciente dos conhecimentos técnicos, 
mas, também, e sobretudo, através de laudos periciais que emprestem valor cien-
tífico às conclusões que se pretende extrair.
II – Decerto, para que se concluísse que a Embargante havia atuado de forma 
negligente seria necessário o respaldo de prova técnico-científica incontrastável, 
onde não apenas restasse caracterizado que, podendo agir, a aludida profissio-
nal não o tivesse feito, como, também, a circunstância de que o seu não agir 
(omissão) tenha sido a causa determinante e eficiente da morte da vítima.
III – O Laudo de Exame de Necropsia, realizado no mesmo dia do fato 
(03.04.2010) registra a existência de múltiplas lesões e hematomas no cor-
po do periciando, especialmente na abóboda craniana e no fígado, além de 
hemorragia no interior da cavidade abdominal, com “traumatismo crânio 
encefálico de tal monta que se mostra suficiente para causar o óbito”, tendo o 
expert concluído que “GILVAN DE JESUS faleceu de politraumatismo, com 
traumatismo crânio encefático” (cf. Fls. 178/180).
IV – Um ano depois, procedeu-se, em 09/05/2011, a exame do cadáver de GIL-
VAN DE JESUS, havendo o Laudo de Exumação confirmado que o corpo trans-
bordava em sinais de traumatismos externos e internos, em “verdadeira cons-
telação de eventos traumáticos de grande gravidade apta a causar o óbito [...] 
”evidenciando fraturas dos ossos de seu esqueleto”, além de atestar, a exemplo 
do Laudo de Necropsia, que a morte decorreu de “politraumatismo envolvendo 
órgãos vitais como cérebro, pulmão, fígado e hemorragia” (cf. fls. 265).
V – É significativo ressaltar que o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO, na Denún-
cia ofertada, atribui a autoria do crime de homicídio aos Corréus ANTÔNIO, 
CARLITO e CARLOS, afirmando, textualmente, que: “Observa-se que os 
Denunciados ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS, CARLITO OLIVEI-
RA DOS SANTOS e CARLOS REIS OLIVEIRA DOS SANTOS utiliza-
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ram de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que a espancaram 
até a morte após terem amarrado os braços e pernas da mesma. Verifica-se, 
ainda, – continua a Denúncia –, que os três primeiros Denunciados [ANTÔ-
NIO, CARLITO e CARLOS] mataram GILVAN DE JESUS com emprego 
de meio cruel, consistente em intenso e desnecessário sofrimento provocado 
por reiterados chutes, murros e outras agressões ao mesmo, que acabaram 
por se tornar politraumatismo e traumatismo craniano encefálico”.
VI – No caso destes autos, portanto, é necessário dizer que a situação fática em 
julgamento deve ser examinada para além dos conceitos teóricos que informam 
a natureza dos crimes culposos, de modo a que seja identificado, à luz do caso 
concreto, se a médica poderia efetivamente agir e não agiu, bem como se, em 
havendo omissão esta foi causa determinante e eficiente da morte da vítima.
VII – A propósito da relação de causalidade, adotando a teoria da equivalência 
das causas, nosso ordenamento jurídico estabelece, no art. 13, caput, do CP, que 
“o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a 
quem lhe deu causa”, considerando como causa “a ação ou omissão sem a qual 
o resultado não teria ocorrido”.
VIII – Emprestando temperamentos a essa teoria, a doutrina penal atualizada 
adverte que só se constitui causa do resultado toda ação ou omissão penal-
mente relevante, daí porque deve ficar demonstrado, em cada caso concreto, 
não apenas o nexo causal, mas, também, a circunstância de ter sido determinante 
para a ocorrência do evento danoso.
IX – Para atribuição de uma conduta típica ao agente, nos crimes por omissão, 
é indispensável, também, que seja demonstrada a relação de causalidade entre a 
omissão e o resultado ao bem jurídico tutelado. As provas periciais e testemu-
nhais não conseguiram demonstrar, indene de dúvidas, que a conduta médica da 
Embargante ocasionou ou poderia evitar o resultado fatal. À mingua de provas 
periciais e testemunhais de especialistas da medicina, a absolvição é medida que 
se impõe.
X – Parecer Ministerial pelo Não Acolhimento dos Embargos Infringentes.
XI – Recurso a que se dá Provimento para Absolver ANA PAULA CONCEI-
ÇÃO COSTA MUNIZ da imputação de crime de homicídio culposo, por omis-
são, no exercício da profissão da medicina.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e examinados o presente Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade 
nº 0000564-75.2010.8.05.0175, proveniente da Comarca de Mutuípe, Bahia, sendo Embargan-
te ANA PAULA COSTA MUNIZ E Embargado O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA 
ABSOLVER ANA PAULA COSTA MUNIZ da imputação de crime de homicídio culposo, 
por omissão, no exercício da profissão da medicina.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes interpostos por ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ 
em face de Acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal que decidiu, por maioria, 
negar provimento à Apelação por ela interposta, mantendo, com esse decisum, sua condenação nas penas 
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do art. 121, § 3º, c/c o art. 13, § 2º, alíneas “a” e “b”, ambos do Código Penal, pela prática de crime de ho-
micídio culposo, por omissão.

Para melhor compreensão da matéria fática, peço vênia para proceder à leitura do relatório da lavra 
do eminente Des. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Relator originário, que sumariou o assunto 
nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos, que o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou a Recorrente 
como incursa no delito previsto no artigo 121, § 3° (homicídio culposo), c/c o art. 13, § 2°, 
”a" e "b" ambos do Código Penal, pois teria a Recorrente supostamente contribuído com 
a morte da vítima Gilvan de Jesus, em razão da mesma, na condição de médica, não ter 
tomado as providências necessárias para que o paciente permanecesse no hospital, bem 
como não determinou a realização de exame de raio-x.

Narrou a denúncia que no dia 03 de abril de 2010, em Mutuípe\Bahia, os irmãos AN-
TONIO OLIVEIRA DOS SANTOS, CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS e CARLOS 
REIS OLIVEIRA DOS SANTOS, com a intenção de matar GILVAN DE JESUS, desfe-
riram-lhe, diversos chutes e murros na cabeça e outras partes do corpo do mesmo que 
causaram politraumatismo, com traumatismo crânio encefálico e foram a causa da morte 
da vítima.

Consta da denúncia que GILVAN DE JESUS era portador de doença mental e que no 
dias dos fatos encontrava-se em situação de surto, tendo entrado na casa de MARIA OLI-
VEIRA (mãe dos três primeiros denunciados) e dentro da sala desferiu um soco contra 
VANILDE OLIVEIRA DOS SANTOS CALMON (irmã dos três primeiros denunciados) 
e passou apertar o pescoço da mesma, que gritou por socorro, tendo os irmãos socorrido 
a irmã e agredido a vítima.

Infere-se, ainda, da peça Incoativa que, em ato sequencial, os irmãos colocaram GIL-
VAN na carroceria do veículo Strada e chegando ao Hospital Clélia Chaves Rebouças, em 
Mutuípe, colocaram a vítima no chão da emergência do hospital, oportunidade em que 
um dos irmãos, CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS identificou-se como policial civil 
para a médica que estava de plantão, Dra. ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA, e pediu 
à mesma que fizesse uma medicação para acalmar GILVAN, porque posteriormente o 
conduziria para a Delegacia.

Consta que apesar de a médica ter visto que GILVAN DE JESUS sangrava muito pela 
boca, nariz e ouvido e tinha escoriações pelo corpo, a médica ANA PAULA CONCEIÇÃO 
COSTA apenas aplicou na vítimas medicações visando acalmá-la, informou que a vítima 
não poderia permanecer naquele hospital, autorizando, cerca de vinte minutos depois, que 
CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS e seus irmãos levassem a vitima para a delegacia 
local.

Consta, ainda, que a médica podia e tinha o dever legal de agir para tentar impedir o re-
sultado morte daquele paciente, vez que, estava na função de médica plantonista a quem 
a vítima fora apresentada e que teria por lei a obrigação de cuidado e assumiu, por conta 
dessa mesma circunstância (ser médica plantonista), a responsabilidade de impedir ou 
tentar impedir a morte de GILVAN.

Por fim, aponta ainda a inicial acusatória que a médica deveria ter determinado a inter-
nação para tratamento ou a transferência imediata do paciente para outro hospital com 
melhor estrutura, porém, por negligência, a médica deixou de adotar qualquer providên-
cia que viesse a salvar a vida da vítima, permitindo que GILVAN DE JESUS fosse levado 
do hospital por seus agressores e viesse a morrer pouco tempo depois.

A sentença foi prolatada em 11 de junho de 2014, (604/638) desclassificando o crime atri-
buído a CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS e ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS 
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para o delito de lesão corporal leve, art. 129, capta do CP; absolveu CARLOS REIS DE 
OLIVEIRA DOS SANTOS com fundamento no art. 386, IV, do CPP e condenou ANA 
PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ à pena de (um) ano de detenção pelo cometimento 
do crime capitulado no art. 121, § 3°, c/c o art. 13, §2°, "a" e "b", todos do CP, substituindo 
a pena privativa de liberdade por pena de multa no valor equivalente a 30 (trinta) salários 
mínimos

Inconformada, a médica condenada interpôs Recurso de Apelação, distribuído ao emi-
nente Des. Jefferson Alves de Assis. Após encaminhar os autos ao eminente Revisor, este 
pediu dia de julgamento.

Na sessão de julgamento, em 17 de dezembro de 2015, com base no voto do eminente Rela-
tor, de fl. 830/49, a Turma Julgadora, por maioria, entendeu pelo improvimento do Recur-
so de Apelação interposto pela Apelante ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ, 
vencido o Des. Mário Alberto Simões Hirs, que entendeu, em seu voto de fls. 850/857, pelo 
provimento do Recurso de Apelação para absolvê-la. À unanimidade, a Turma Julgadora 
reconheceu a extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, para os demais Réus.

Insatisfeita, interpôs ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ os presentes Embar-
gos Infringentes e de Nulidade.

Em suas razões, fls. 861/889, a Embargante requer que seja conhecido e julgado provido 
os presentes Embargos Infringentes, para que seja reformada a decisão que a condenou, 
para que seja absolvida com base no art. 386, V, VI ou VII do CPP, por restar claro a 
ausência de elementos imprescindíveis para a imposição do crime de homicídio culposo à 
Recorrente.

Informa a Recorrente que embora o Juizo sentenciante e a colenda Câmara Criminal, 
por maioria de votos, tenham entendido que os fatos narrados na denúncia configuram o 
crime de homicídio culposo, a instrução processual não trouxe elementos suficientes que 
demonstrem a responsabilidade criminal da mesma.

Assevera que tudo o que prescreve a boa prática médica, a mesma fez, ou seja, fez anam-
nese (entrevista) no paciente, constatou as lesões, realizou a limpeza e o curativo nos feri-
mentos, tendo em vista a agitação, prescreveu medicação para acalmar o paciente, colocou 
em observação.

Sustenta que depois ocorreram fatos que fugiram à competência e o dever de cuidado da 
Recorrente, como ter sido o paciente retirado do hospital sem a devida alta médica e não 
tendo sido realizado exames mais apurados.

Afirma que as únicas pessoas que contradizem a versão apresentada pela Recorrente são 
os demais Réus que imputam negligência no atendimento médico prestado, na tentativa de 
livrarem-se das acusações que recaem sobre eles.

Assevera inexistir comprovação nos autos de qualquer nexo de causalidade entre o aten-
dimento prestado e o óbito do paciente, sustentando, ainda, que no caso concreto se infere 
situação clara de inexigibilidade de conduta diversa, apta suficiente para excluir a culpa-
bilidade da Recorrente.

Alega que no dia do acontecimento não lhe era dado proceder de forma diversa, ante as 
circunstâncias anormais do fato concreto.

Por fim, assevera que é cabível a sua absolvição em razão da excludente de culpabilidade, 
requerendo que sejam providos os Embargos Infringentes e reformada a decisão que con-
denou a Recorrente, a fim de absolvê-la com base no art. 386, V, VI ou VII do CPP”.

Pois bem. Tal como assinalado no relatório, os presentes Embargos têm como objetivo o acolhi-
mento, por esta Seção Criminal, da tese absolutória vencida no julgamento da Apelação nº 0000564-
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75.2010.8.05.0175, quando a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal decidiu negar provimento ao 
recurso, mantendo a condenação da ora Embargante pela prática de crime de homicídio em sua modalidade 
culposa, por omissão.

A esse relato acrescento que o ilustre Relator originário destes Embargos Infringentes conduziu o seu 
voto no sentido de seu NÃO ACOLHIMENTO, reputando “demonstrado o nexo de causalidade entre a 
conduta omissiva e negligente da Embargante e o resultado morte”.

Para embasar seu cuidadoso voto, S. Exa. assinala que:

“[...] a Embargante agiu, no mínimo, com negligência ao não tomar as providências cabí-
veis que naquele momento a vítima precisava, à vista da gravidade das lesões pela Médi-
ca-Embargante constatada, pois constatou que [palavras da médica] ‘a vítima estava toda 
amarrada de corda e sangrava pelo nariz, pela boca e pelo ouvido; que ele já estava com 
traumatismo craniano severo, este diagnosticado quando da consulta, pois o mesmo estava 
com a região occipital totalmente amolecida e tinha fissuras no couro cabeludo em vários 
pontos, como se o mesmo tivesse apanhado de pau’, agindo somente com paliativo para 
acalmar e amenizar o sofrimento da mesma”.

E continua o Relator originário.

“Com efeito, sabe-se que a negligência se caracteriza ao deixar o agente de tomar uma 
atitude ou de apresentar uma conduta que era esperada para determinada situação, ‘in 
casu’, a médica-embargante, ao não ministrar os procedimentos médicos necessários ao 
restabelecimento da saúde do paciente ou ao não providenciar sua transferência para um 
hospital mais equipado, permitindo que saísse do hospital sem que houvesse assinatura 
de termo de responsabilidade, deu causa ao resultado – morte – por não ter feito algo que 
deveria fazer”.

Em seguida, S. Exa. conclui o voto no sentido de que,

“[...] a Embargante concorreu para o resultado morte, na medida em que não agiu com a 
responsabilidade e o zelo que sua condição de médica exigia, eis que não cuidou de evitar 
ou diminuir o risco morte do paciente, cuidando das lesões ou o transferindo, caso neces-
sário, para um hospital com estrutura adequada para o seu atendimento”, reconhecendo a 
existência de nexo causal entre a conduta omissiva imprópria da Embargante – e o resul-
tado típico – morte de GILVAN DE JESUS”.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo Não Acolhimento dos 
Embargos Infringentes, pugnando pela manutenção do Édito Condenatório.

Em virtude do laborioso voto proferido pelo eminente Des. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SIL-
VA, bem como do Parecer Ministerial, e, sobretudo, em face das peculiaridades próprias de que se reveste 
o reconhecimento da culpabilidade dos profissionais da medicina nos crimes de homicídio culposo por 
omissão, procedi, na condição de Revisor, a um exame direto da situação concreta posta em julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, o Recurso deve ser conhecido.
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Após cuidadosa e atenta leitura do Caderno Processual, proferi voto divergente do Relator Originário, 
sendo acompanhado, ao término de exaustiva discussão, pela maioria dos integrantes da Seção Criminal.

As razões da minha divergência foram consignadas na forma a seguir explicitada.

Embora já se trate de matéria vencida, acobertada pelo manto da coisa julgada, a exemplo do voto profe-
rido pelo ilustre Des. MÁRIO ALBERTO HIRS, não posso deixar de manifestar perplexidade com a Sentença 
prolatada pelo MM Juiz singular, que, ao arrepio das conclusões dos laudos periciais, desclassificou a conduta 
dos demais Denunciados para enquadrá-la como se fosse lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP).

De fato, à vista desses Laudos, que apontavam como causa mortis “politraumatismo envolvendo 
órgãos vitais como cérebro, pulmão, fígado e hemorragia (uma verdadeira constelação de eventos 
traumáticos de grande gravidade apta a causar o óbito)”, jamais se poderia enquadrar referidas lesões 
como de natureza leve.

Sobre esse gritante equívoco, que ensejou o reconhecimento da extinção da punibilidade dos execu-
tores do crime, nada mais resta a ser feito: “tollitur quaestio” (acabou a questão).

A essa altura cabe a esta Seção Criminal tão só apreciar a matéria contida nos Embargos, restrita 
à condenação da médica ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ, a quem se atribui, por omissão, 
haver atuado com negligência, como sugerido pelo Relator originário, “eis que não cuidou de evitar ou 
diminuir o risco morte do paciente, cuidando das lesões ou o transferindo, caso necessário, para um 
hospital com estrutura adequada para o seu atendimento”, reconhecendo a existência de nexo causal 
entre a conduta omissiva imprópria da Embargante – e o resultado típico – morte de GILVAN DE 
JESUS”.

Em primeiro lugar, destaco que, diversamente do que consta do Acórdão Embargado, da lavra do Des. 
JEFERSON ALVES DE ASSIS, e que, a despeito do voto do Des. MÁRIO ALBERTO, foi referendado pela 
maioria da 2ª Câmara Criminal, não consegui vislumbrar, no caso em exame, o apontado assentimento vo-
luntário ou autorização, por parte da Apelante, ora Embargante, para a “retirada do paciente do hospital”, 
muito menos qualquer prova de que o deslocamento tenha “agravado o seu quadro clínico, levando-o à 
óbito em decorrência da falta de acompanhamento médico hospitalar nesse período” (cf. Trecho do 
Acórdão).

Muito ao contrário, o que se verifica dos depoimentos testemunhais é que um dos Corréus, de nome 
CARLITO, – e que na unidade hospitalar se apresentou como policial –, dirigindo-se à médica afirmou:

“que levaria a vítima para a Delegacia, ‘pois lugar de bandido é na cadeia’; que a 
médica respondeu: ‘se você é uma autoridade você sabe o que está fazendo’ (cf. Teste-
munho da recepcionista da Unidade Hospitalar, CRISTIANE ALVES DA SILVA SOUZA, 
às fls. 316/317)

Essa afirmativa de que a médica teria solicitado que a vítima fosse levada para a Delegacia corres-
ponde, na verdade, à versão apresentada, em Interrogatório, pelos Corréus ANTÔNIO OLIVEIRA DOS 
SANTOS, vulgo “TONHO”, e CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS (fls. 462/463 e fls. 466/467), de-
sejosos de eximir-se da responsabilidade pelo óbito da vítima, eles que foram autores das graves lesões, e 
que, de acordo com a prova pericial, se constituíram causa eficiente de sua morte.

Sob esse aspecto, é significativo ressaltar que o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO, na Denúncia ofer-
tada, atribui a autoria do crime de homicídio aos Corréus ANTÔNIO, CARLITO e CARLOS, afirmando, 
textualmente, que:
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“Observa-se que os Denunciados ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS, CARLITO 
OLIVEIRA DOS SANTOS e CARLOS REIS OLIVEIRA DOS SANTOS utilizaram de 
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que a espancaram até a morte após terem 
amarrado os braços e pernas da mesma.

Verifica-se, ainda, – continua a Denúncia –, que os três primeiros Denunciados [ANTÔ-
NIO, CARLITO e CARLOS] mataram GILVAN DE JESUS com emprego de meio cruel, 
consistente em intenso e desnecessário sofrimento provocado por reiterados chutes, mur-
ros e outras agressões ao mesmo, que acabaram por se tornar politraumatismo e trauma-
tismo craniano encefálico”.

Curiosamente, a despeito dessas contundentes afirmativas, o Órgão Acusador, para atribuir à médica 
ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ a prática de crime culposo por negligência, acrescentou, 
em seguida, que:

“apesar de ter visto que GILVAN DE JESUS sangrava muito pela boca, nariz, ouvido e 
tinha várias escoriações pelo corpo, a médica ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA ape-
nas aplicou na vítima medicações visando acalmá-la, informou que a mesma não poderia 
permanecer naquele hospital, autorizando cerca de vinte minutos depois que CARLOS 
OLIVEIRA DOS SANTOS, juntamente com seus irmãos REI e TOINHO levassem GIL-
VAN para a Delegacia local”.

Aduz, ainda, a exordial Acusatória que “ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA podia e tinha o de-
ver legal de agir para tentar impedir o resultado morte daquele paciente”.

Pois bem. No caso dos autos, em que se cuida de imputação de homicídio culposo por conduta mé-
dica dita negligente, a prova do nexo de causalidade há de restar estampada, de forma incontroversa, 
não apenas aos olhos do homem comum, insciente dos conhecimentos técnicos, mas, também, e sobretudo, 
através de laudos periciais que emprestem valor científico às conclusões que se pretende extrair.

Decerto, para que se concluísse que a Embargante havia atuado de forma negligente seria necessário 
o respaldo de prova técnico-científica incontrastável, onde não apenas restasse caracterizado que, poden-
do agir, a aludida profissional não o tivesse feito, como, também, a circunstância de que o seu não agir 
(omissão) tenha sido a causa determinante e eficiente da morte da vítima.

Somente quando evidenciada, a todas as luzes, mediante prova técnica, a presença cumulativa desses 
requisitos, será possível a responsabilização criminal do médico com a consequente prolação de decreto 
condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos tribunais, como se colhe do julgado proferido pela Segun-
da Câmara Criminal do TJSC, na Apelação nº 30.130, Rel. Des. Souza Varella:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA 
ATRIBUÍDAS A MÉDICOS – PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA – PROVA TESTE-
MUNHAL INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CULPA PENAL, QUE 
EXIGE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTI-
DA. “Para o exame da conduta culposa de profissionais da Medicina torna-se de substan-
cial importância a análise dos elementos de natureza técnica contidos no processo, não 
bastando o juízo crítico de leigos sobre a questão, informado de pesada carga emocional e 
relacionado mais diretamente a aspectos secundários do comportamento profissional dos 
médicos (Rel. Juiz Dias Filho, 8ª Câmara, HC 108986, RT 574/357).
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HOMICÍDIO CULPOSO – DELITO ATRIBUÍDO A MÉDICO – ÔNUS DA PROVA A 
CARGO DA ACUSAÇÃO – CULPA EM QUALQUER DAS MODALIDADES, TOTAL-
MENTE INDEMONSTRADA – HIPÓTESE EM QUE ELA NÃO PODE SER PRESU-
MIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER LIAME ENTRE A MORTE DA VÍTIMA E A 
CONDUTA DAQUELE – ALBSOLVIÇÃO MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, 
§ 3º, DO CP. “A acusação, por homicídio culposo, grave por si só, é mais grave ainda 
quando dirigida a um médico. Daí, a razão jurídica e lógica de exigir a prova cabal, plena, 
segura, certa, da existência da culpa na causalidade do evento, no sentido material e psico-
lógico (AC 301279, 2ª Câmara, Rel. Juiz Mário Vitiritto, RT 589/355)”.

O ilustrado voto do Relator originário destes Embargos, secundando a opinião majoritária da 2ª Câ-
mara Criminal, conclui que a “Embargante concorreu para o resultado morte, na medida em que não 
agiu com a responsabilidade e o zelo que sua condição de médica exigia, eis que não cuidou de evitar 
ou diminuir o risco morte do paciente, cuidando das suas lesões ou o transferindo, caso necessário, 
para um hospital com estrutura adequada para o seu atendimento”.

Com todas as vênias, embora respeitando o entendimento de S. Exa., tenho que, no caso, à míngua de 
prova técnica, não se pode cogitar de negligência da Embargante quando limitou os procedimentos médicos 
à prescrição de substâncias que conduzissem à sedação do paciente, de modo a possibilitar a estabilização 
do seu estado clínico convulsivo.

Inexistiu, portanto, a alegada desídia e omissão por parte da Embargante.

Por outro lado, não bastassem os testemunhos colhidos ao longo da instrução, reveladores da gravi-
dade dos ferimentos constatados na vítima, o Laudo de Exame de Necropsia, realizado no mesmo dia do 
fato (03.04.2010) registra a existência de múltiplas lesões e hematomas no corpo do periciando, espe-
cialmente na abóboda craniana e no fígado, além de hemorragia no interior da cavidade abdominal, 
com “traumatismo crânio encefálico de tal monta que se mostra suficiente para causar o óbito”, tendo 
o expert concluído que “GILVAN DE JESUS faleceu de politraumatismo, com traumatismo crânio 
encefático” (cf. fls. 178/180).

Mas não é só. Um ano depois, procedeu-se, em 09/05/2011, a exame do cadáver de GILVAN DE 
JESUS, havendo o Laudo de Exumação confirmado que o corpo transbordava em sinais de traumatismos 
externos e internos, em “verdadeira constelação de eventos traumáticos de grande gravidade apta a causar 
o óbito [...] ”evidenciando fraturas dos ossos de seu esqueleto”, além de atestar, a exemplo do Laudo de 
Necropsia, que a morte decorreu de “politraumatismo envolvendo órgãos vitais como cérebro, pulmão, 
fígado e hemorragia” (cf. fls. 265).

Curiosamente, – pasmem Vossas Excelências –, os Corréus, autores dessas brutais e cruéis agressões 
que os laudos afirmam ter sido causa eficiente da morte da vítima, foram tratados de forma benevolente e 
generosa pelo julgador de primeiro grau que, repita-se, divorciado da prova dos autos e contrariando as perí-
cias realizadas, desclassificou suas condutas para enquadrá-las como mera lesão corporal leve (CP, art. 129, 
caput), aplicando-lhes, em seguida, penas que restaram extintas pela incidência da prescrição retroativa.

Quanto à Apelante, condenou-a por crime de homicídio culposo, por negligência.

Como visto, o silogismo contido na Sentença é manifestamente inconsistente, sendo óbvia a consta-
tação de que uma lesão corporal leve não poderia evoluir, em cerca de trinta minutos, para um crime 
de homicídio culposo por negligência médica.
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Mas não reside apenas nisso a impropriedade do édito condenatório. Como já ressaltado, a imputação 
de crime culposo por negligência exige prova inequívoca de três elementos básicos, a saber:

– a possibilidade do agente atuar;

– a sua omissão;

– a circunstância de que a omissão tenha sido causa determinante e eficiente da morte da vítima.

É necessário, portanto, que a situação fática em julgamento seja examinada para além dos conceitos 
teóricos que informam a natureza dos crimes culposos, de modo a que seja identificado, à luz do caso con-
creto, se a médica poderia efetivamente agir e não agiu, bem como se, em havendo omissão esta foi 
causa determinante e eficiente da morte da vítima.

Por isso mesmo, antes de proferir juízo de reprovabilidade penal por conduta negligente de profissio-
nal da área médica [que reclama, como antecedente lógico, valoração técnico-científica], é imperioso buscar 
respostas para duas indagações, quais sejam:

TERIA REALMENTE A Drª. ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ SE OMITIDO, NA 
FORMA MENCIONADA NA DENÚNCIA?

TERIA SIDO SUA OMISSÃO CAUSA “SINE QUA NON” DA MORTE DA INDITOSA VÍTIMA?

Buscando, nos autos, respostas para esses questionamentos, fiquei convencido de que a negativa se 
impõe.

Na hipótese, além de haver dispensado os cuidados médicos que reputava pertinentes e adequados ao 
grave quadro clínico do paciente, não se pode perder de vista que o Município de MUTUÍPE não dispunha 
de uma unidade hospitalar com recursos para o atendimento de paciente portador de politraumatismo cra-
niano severo, daí porque não se pode, SEM APOIO EM PROVA TÉCNICA, acoimar de impertinentes 
e inadequados os primeiros socorros ministrados pela Embargante, ou afirmar que esta teria sido omis-
sa por não diligenciar a remoção para outro município.

Sob esse aspecto, cabe destacar que o Acórdão deste Tribunal, da relatoria da eminente Des. NÁGILA 
MARIA SALES BRITO (Apelação nº 0194463-46.2008.8.05.0001), invocado, pelo ilustre Relator, como 
paradigma, embora também verse a respeito de homicídio culposo por negligência médica, difere, abso-
lutamente, do caso destes autos, posto que, conforme ali ressaltado, com propriedade, pela Des. NÁGILA 
BRITO, naquela hipótese a prova da materialidade do delito se encontrava “demonstrada pelo Parecer da 
Câmara Técnica de Angiologia e Cirurgia Vascular, bem assim pela Perícia Técnica elaborada pelo 
Assistente-Técnico, Médico do MINISTÉRIO PÚBLICO”.

Como visto, muito ao contrário, a matéria fático-probatória ora submetida a julgamento desta Seção 
Criminal diverge, diametralmente, em sua essência, do paradigma invocado.

Deveras, sem que conste dos presentes autos perícia ou testemunho de um profissional da área, com 
capacidade para avaliar os procedimentos realizados, não há respaldo para condenar-se a Embargante, no-
tadamente com base em afirmações dos Corréus – autores das brutais e cruéis agressões, causas eficientes 
da morte da vítima – ou em suposições destituídas de fundamentação técnico-científica.

A propósito da gravidade do estado do paciente, declarou a própria Drª. ANA PAULA CONCEIÇÃO 
COSTA MUNIZ em seu interrogatório:
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"[.7 que a depoente viu três rapazes em cima de uma pick-up pisando no rapaz que estava dei-
tado na carroceria e um outro rapaz desferindo murros contra o rosto desse rapaz; que nessa 
oportunidade a depoente disse que era para deixar de agredir e que fosse acionado a polícia foi 
quando se aproximou um rapaz identificando dizendo ser policial civil; [..] o rapaz sangrava 
muito pela boca, nariz e ouvido com várias escoriações por todo o corpo; [..] que medicação 
foi aplicada, ficando o rapaz a cerca de vinte minutos na emergência depois passou para uma 
maca; que a depoente perguntou para o policial onde estava os familiares daquele rapaz, por 
que sozinho ele não poderia ficar ali, foi quando o policial disse que não sabia e que o policial 
disse que não poderia ficar tomando conta, que então iria tirar dali para levar para a delegacia; 
[..] que quer salientar que o rapaz saiu do hospital respirando; que cerca de quarenta minutos 
depois chega o citado policial retornando com o rapaz e dizendo o seguinte: "oh Dr" depois da 
medicação que a sra fez, o rapaz parou de respirar" (fls. 81/82).

Em Juízo a Embargante também demonstra a gravidade do caso, vejamos: “que a vitima 
estava toda amarrada de corda e sangrava pelo nariz, pela boca e pelo ouvido; que ele já 
estava com traumatismo craniano severo, este diagnosticado quando da consulta, pois o 
mesmo estava com a região occipital totalmente amolecida e tinha fissuras no couro ca-
beludo em vários pontos, como se o mesmo tivesse apanhado de pau; que falou “como eu 
posso aceitar um paciente desse, quase morto, sem nenhuma estrutura no hospital”; que 
terminou mandando colocarem Gilvan na emergência fique ele tinha lesões no corpo quase 
inteiro; que ele estava com quase todos os dentes quebrados; que estava com o nariz quebra-
do; com hematoma no olho direito, se não falha a memória; que ele também sangrava pelos 
dois ouvidos; que o couro cabeludo estava amolecido; [..1: que prescreveu medicação para 
Gilvan: amplictil Intra-Muscular e Fernegan Infra Muscular, que era, por coincidência, a 
medicação que o mesmo usava diariamente, segundo prescrição da psiquiatra que o acom-
panhava; 11.1 que Gilvan continuou agitado ao que prescreveu diazepan para Gilvan; que 
três medicações foram aplicadas; 1...] que mesmo Gilvan estando quase morto foi correto 
mantê-lo em observação depois da aplicação da medicação, pois ele poderia ter alguma 
reação; que parou o atendimento de Gilvan para atender outra emergência" (fls. 473/474).

Dizendo-se isso ainda não se disse tudo. A própria Denúncia, bem assim os depoimentos das testemunhas, 
dá conta da gravidade do caso, descrevendo o lastimável estado em que se encontrava a vítima quando foi levado 
pelos seus algozes, “amarrado, muito agitado e ensanguentado”, para a Unidade Hospitalar de MUCURI.

Discorrendo acerca da responsabilidade dos médicos no âmbito civil, que, como se sabe, é um minus 
em relação à reprimenda penal, J.M. CARVALHO SANTOS já ponderava, de há muito, ainda na vigência 
do Código de 1919, que:

“{...] os tribunais não têm o direito de examinar se o médico afastou-se das regras de sua 
profissão, abordando questão de ordem científica, de apreciação e de prática médica, não 
lhes sendo lícito, tampouco decidir coisa alguma sobre a oportunidade de uma intervenção 
cirúrgica, sobre o método preferível a empregar; ou sobre o melhor tratamento a seguir. 
As questões puramente técnicas escapam à sua competência e deve se limitar a indagar-se, 
da parte do médico, se houve imprudência, negligência ou imperícia, notória e manifesta, 
consistente em erro grosseiro capaz de comprometer a reputação de qualquer profissão” 
(in Código Civil Brasileiro Interpretado, 7ª edição, vol. 21, p. 260/261).

Confirma essa assertiva o Código de Ética Médica (Resolução 1.931/2009, do CONSELHO FE-
DERAL DE MEDICINA), que, em seu Capítulo II, inciso IX, dispõe:

“É direito do Médico:

IX – Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários 
aos ditames de sua consciência”.
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E o que ressai dos autos é que a Embargante atendeu a vítima, ministrou medicamentos para sedá-la, 
procedimento que, segundo o Laudo Pericial, foi correto, mas não tinha como fazer qualquer outra interven-
ção. Primeiro, porque o caso, naquela oportunidade, não recomendava; segundo; porque não tinha estrutura 
adequada; e terceiro, porque sequer teve tempo de providenciar a transferência da vítima, diante da reação 
dos executores das brutais e cruéis agressões dos corréus.

Cabe salientar que, tanto a Embargante não se houve com negligência que sua conduta sequer foi ob-
jeto de investigação pela Diretoria do Hospital ou pelo Conselho Regional de Medicina – CREMEB, 
não tendo sido levantada, portanto, pelos seus superiores hierárquicos ou pelo Órgão de fiscalização 
da categoria profissional a que pertence, qualquer dúvida a respeito da adequação e pertinência dos 
procedimentos médicos adotados pela Embargante.

Dir-se-á, ainda, como prova da arguida omissão e negligência, que a médica “não cuidou de evitar 
ou diminuir o risco morte do paciente, cuidando das suas lesões ou o transferindo, caso necessário, 
para um hospital com estrutura adequada para o seu atendimento”.

Pergunta-se, mais uma vez. Onde está, nos autos, prova de que um paciente portador de politrauma-
tismo envolvendo órgãos vitais como cérebro, pulmão, fígado e hemorragia”, sangrando pelo nariz, pela 
boca e pelo ouvido, teria condições de ser submetido a qualquer procedimento invasivo ou, até mesmo, ser 
transferido para um hospital com estrutura adequada para seu atendimento?

Pelo contrário, o que se verifica é justamente o oposto.

Ao retirarem, manu militari, GILVAN DE JESUS da Unidade Hospitalar, – por sua conta e risco –, 
sem a necessária autorização, por escrito, da médica que o atendeu, os Corréus, decorridos menos de (30) 
trinta minutos, para lá retornaram trazendo consigo o corpo da vítima, a essa altura já completamente inerte 
e sem vida, circunstância que, por si só, afasta a hipótese de negligência quando do primeiro atendimento 
por não ter sido requisitada a “imediata transferência para unidade hospitalar especializada”, como 
sugere o ilustre relator do Acórdão Embargado.

E nem se argumente que a médica teria como se opor à decisão dos algozes do ‘de cujus’, quando, 
após ministrada a medicação, deliberaram pela retirada de GILVAN DE JESUS da Unidade Hospitalar, 
afirmando “que levariam a vítima para a delegacia, ‘pois lugar de bandido é na polícia’” (cf. testemu-
nho de CRISTIANE ALVES DA SILVA SOUZA às fls. 466/467).

Como se sabe, para além das causas dirimentes de culpabilidade, previstas no Código Penal, doutrina 
e jurisprudência reconhecem que outras circunstâncias existem, não previstas em lei, onde está ausente o 
juízo de reprovação social, situações entre as quais se inclui a inexigibilidade de conduta diversa.

De fato, para que o Estado possa punir o responsável pelo evento delituoso é necessário que, no caso 
concreto, seja possível a tomada de outra decisão.

Nesse passo, cabe ressaltar que, muito embora não tenha autorizado a remoção da vítima para a 
Delegacia, não dispunha a médica, ora Embargante, de quaisquer meios eficazes para se opor à intenção 
dos agressores da vítima no sentido de, após medicado, conduzir GILVAN para a Delegacia, até porque, 
conforme afirmado pelos Corréus ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS e CARLITO OLIVEIRA DOS 
SANTOS, “não havia policiais no município” (cf. fls. 466/467 e fls. 467).

Evidente que, sem que houvesse policiais na cidade, não há como se deixar de reconhecer que a mé-
dica embargante não dispunha de meios e condições que lhe permitisse, no momento da dramática ocorrên-
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cia, confrontar a autoridade do Corréu CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS, que, na ocasião, inclusive 
“se identificou como policial” (cf. fls. 466/467).

Mas não se limitariam a esses aspectos a injustiça do édito condenatório de primeira instância.

Com efeito, e se isso tudo não bastasse, para que se pudesse responsabilizar a Embargante por crime 
culposo seria imperiosa a demonstração, indene de dúvidas, além da sua omissão (negligência), o nexo ló-
gico de causa e efeito entre a conduta omissiva e o resultado danoso.

A propósito da relação de causalidade, adotando a teoria da equivalência das causas, nosso orde-
namento jurídico estabelece, no art. 13, caput, do CP, que “o resultado de que depende a existência do 
crime, somente é imputável a quem lhe deu causa”, considerando como causa “a ação ou omissão sem 
a qual o resultado não teria ocorrido”.

Emprestando temperamentos a essa teoria, a doutrina penal atualizada adverte que só se constitui 
causa do resultado toda ação ou omissão penalmente relevante, daí porque deve ficar demonstrado, em 
cada caso concreto, não apenas o nexo causal, mas, também, a circunstância de ter sido determinante para 
a ocorrência do evento danoso.

Para a condenação, portanto, não é suficiente um mero encadeamento físico-temporal entre a ação/
omissão e o resultado. É necessário, também, um ‘plus’, qual seja a constatação de um liame consequencial, 
entre o ato que se imputa ao agente e o resultado morte.

Essa, inclusive, é a lição de EUGÊNIO ZAFFARONI e JOSÉ PIERANGELI, na obra intitulada MA-
NUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO:

“Não basta que a conduta seja violadora do dever de cuidado e cause o resultado, mas que, 
além disto, deve haver uma relação de determinação entre a violação do dever de cuidado 
e a causação do resultado, isto é, que a violação do dever de cuidado deve ser determinante 
do resultado. A relação de causalidade não é, de modo algum, uma relação de causalidade. 
Há causalidade quando a conduta de dirigir um veículo causa a morte de alguém, haja ou 
não violação do dever de cuidado. O que aqui se requer é que, numa conduta que tenha 
causado o resultado, e que seja violadora do dever de cuidado, o resultado venha determi-
nado pela violação do dever de cuidado”. (ob. cit. Parte Geral, 4, Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 2002, p. 513).

Culpa, na definição de Magiore, citado por MIRABETE (Manual de Direito Penal, 28ª edição, p. 41/42): 
“é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado antijurídico não querido, mas pre-
visível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção, ser evitado”.

Por sua vez, estabelece o art. 13, do Código Penal:

“O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado morte não teria ocor-
rido”.

Discorrendo sobre o assunto, ensina FERNANDO CAPEZ (Código Penal comentado, p. 44/45):
“O art. 13 do Código Penal cuida do resultado e o caput trata do nexo da causalidade. Re-
sultado: é a modificação provocada no mundo exterior causada pela conduta. Nexo causal: 
é o elo concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta do agente e 
o resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquela deu ou não causa a 
este”.
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A propósito do tema, observam HELENO FRAGOSO e NELSON HUNGRIA, CITADOS por MI-
RABETE:

“Não é possível que se afirme antijuridicidade de um comportamento apenas porque so-
breveio certo resultado. A inexistência de culpa nos casos em que o agente revelou o cuida-
do exigível no âmbito da relação pressupõe a exclusão da ilicitude. Assim, embora a ação 
nos crimes culposos também contenha a vontade, dirigida a um fim, este está fora do tipo. 
Não há, no crime culposo, vontade dirigida ao resultado, sendo a conduta típica culposa 
indicada de forma genérica. Em suma: há crime culposo quando o agente, por meio de 
negligência, imprudência ou imperícia, viola o dever de cuidado, atenção ou diligência a 
que estava obrigado, e causa um resultado típico” (Comentários ao CP, v. 1, t. 2, p. 547).

Tais ensinamentos ajustam-se como uma luva à hipótese dos autos, em que se pretende imputar à mé-
dica embargante, com base em alegada violação ao dever de cuidado objetivo, resultado morte que adveio, 
só e só, das brutais agressões físicas perpetradas pelos Corréus, provocando POLITRAUMATISMO E 
TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO – TCE NA VÍTIMA GILVAN DE JESUS, CAUSAN-
DO-LHE O ÓBITO.

A bem da verdade, o que se constata, a mais não poder, do exame dos autos, é que os Laudos Periciais 
atestam, de forma incontroversa, a gravidade das lesões que a vítima era portadora no momento em que 
deu entrada na unidade hospitalar, tendo sido constatado, naquela oportunidade, “traumatismo craniano 
severo”, com “a região occipital totalmente amolecida”, diagnóstico que demandava, por óbvio, após a 
estabilização do paciente, intervenção de altíssimo risco, para a qual, como ressaltado pela própria Embar-
gante, não estava capacitado o estabelecimento hospitalar situado na cidade de MUTUÍPE, município do 
interior do Estado da Bahia com cerca de 20.000 (vinte mil) habitantes.

Desenganadamente, o óbito de GILVAN DE JESUS está diretamente relacionado, só e só, com a gra-
vidade das lesões causadas pelos seus agressores. E isto quem diz não sou eu, mas, sim, os laudos periciais 
(cf. fls. 178/180 e fls. 265), sendo certo, ainda, não ter sido provada nos autos que a alegada aquiescência para 
a retirada do paciente, – que, de resto, nunca existiu –, tenha sido determinante para a ocorrência do resulta-
do morte, ou que, caso a vítima permanecesse na unidade hospitalar o desenlace fatal não teria acontecido.

Pode-se afirmar, assim, que nenhuma prova técnica, pericial ou testemunhal, foi produzida pelo MI-
NISTÉRIO PÚBLICO no sentido de demonstrar, sem laivo de qualquer dúvida, que a conduta da médica 
tenha sido determinante, na cadeia causal, para o óbito da vítima.

A propósito do tema, merecem transcritos os seguintes julgados:

“EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO – HOMICÍDIO CULPOSO (CPM, 
ART. 206, § 1º) – CRIME COMISSIVO POR OMISSÃO OU OMISSIVO IMPRÓPRIO 
– NEXO CAUSAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. Para atribuição de uma conduta 
típica ao agente, nos crimes comissivos por omissão, é indispensável, também, que seja de-
monstrada a relação de causalidade entre a omissão e o resultado ao bem jurídico tutela-
do. As provas testemunhal e pericial não conseguiram demonstrar, indene de dúvidas, que 
a conduta médica da ré ocasionou ou poderia evitar o resultado fatal, impondo-se, assim, 
a aplicação do princípio in dubio pro reo. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do 
recurso e, no mérito, rejeitados os Embargos. Decisão majoritária. (STM, EMBARGOS DF 
0000002-59.2006.7.03.0203, publicado em 03/05/2013).

PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ERRO MÉDICO – CRI-
ME OMISSIVO IMPRÓPRIO CULPOSO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO 
CAUSAL – ABSOLVIÇÃO – PARA A CONDENAÇÃO POR CRIME OMISSIVO IM-



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
253

PRÓPRIO É NECESSÁRIA A PROVA DA EXISTÊNCIA DE UM NEXO DE EVITA-
ÇÃO ENTRE A ATITUDE DEVIDA E O RESULTADO LESIVO – NÃO FEITA A PRO-
VA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO SE IMPÕE. (TJ-DF APELAÇÃO CRIMINAL APR 
20020610076700, publicado em 28/03/2007).

Outro não é o entendimento do STJ:

“... Neste contexto, quando se imputa a alguém crime comissivo por omissão (art. 13, § 
2º, b, do CP), é necessário que se demonstre o nexo normativo entre a conduta omissiva 
e o resultado normativo, porque só se tem por constituída a relação de causalidade se, 
baseado em elementos empíricos, for possível concluir, com alto grau de probabilidade, 
que o resultado não ocorreria se a ação devida fosse efetivamente realizada. Na hipótese 
em foco, a denúncia não descreveu com a clareza necessária qual foi a conduta omitida 
pela denunciada que teria impedido o resultado morte, com probabilidade próxima da 
certeza. Assim, se inexistir a descrição do liame de causalidade normativa entre a conduta 
comissiva por omissão e a morte da vítima, não há que se falar em materialidade de crime 
de homicídio, porquanto é imprescindível que a imputação esteja embasada em prova téc-
nica, como laudo cadavérico, parecer médico ou perícia médica, que permita, com dados 
científicos, demonstrar com a mínima segurança que a vítima evoluiu a óbito por falta da-
quele atendimento médico imediato e especializado não prestado pelo acusado ...” (RHC 
39.627-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 8/4/2014).

Por todas as razões já expostas, acrescidas da eloquente circunstância de inexistir, nos autos, prova 
do nexo de evitação capaz de atestar que sem a conduta atribuída à Embargante o resultado morte não teria 
ocorrido, a SEÇÃO CRIMINAL, POR MAIORIA, DECIDIU PELO PROVIMENTO DO RECUR-
SO DE EMBARGOS INFRINGENTES para reformar o Acórdão objurgado e absolver ANA PAULA 
CONCEIÇÃO COSTA MUNIZ da imputação de crime de homicídio culposo, por omissão, no exercício 
da profissão da medicina.

*****

TJBA – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0190749-78.2008.805.0001, Seção Criminal, Relator: Des. 
Júlio Cezar Lemos Travessa, julgado em 06/12/2017

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS PREVISTOS 
NOS ARTIGOS 302 (FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO) E 304 (USO 
DE DOCUMENTO FALSO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA EM PARTE, POR MAIORIA, PELA SE-
GUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1) PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUÍDA PELA DOUTA PROCURA-
DORIA DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUE, NO 
CASO CONCRETO, SE SOBREPÕE A PRELIMINAR DE MÉRITO. EXAME 
DOS AUTOS QUE REVELA, PRIMA FACIE, SER MAIS BENÉFICO AOS 
EMBARGANTES A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA 
COLENDA SEÇÃO CRIMINAL, À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDA-
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DE QUE RECONHECE, TÃO SOMENTE, QUE O JUS PUNIENDI ESTA-
TAL NÃO PODERÁ MAIS SER EXERCIDO, DIFERENTEMENTE DA AB-
SOLVIÇÃO, EM CASOS COMO O VERTENTE, QUE SE CONSTITUIRIA 
EM UMA RESPOSTA ESTATAL À SOCIEDADE DE QUE O CRIME NÃO 
OCORREU. PRECEDENTE DO STF: AP 465, Relatora Ministra CÁRMEN 
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.

2) PRETENSÃO DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO. DIVERGÊNCIA APRESEN-
TADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. INE-
XISTÊNCIA DOS FATOS CRIMINOSOS. CONDUTA DELITIVA DESCRI-
TA NO ART. 302 DO CPB – FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO – QUE 
SE DEMONSTRA ATRAVÉS DA PROVA DE QUE A DECLARAÇÃO CON-
TIDA NO DOCUMENTO NÃO É VERDADEIRA. EMBARGANTE TAISA 
GOUVÊA GUEDES QUE, SEGUNDO FARTA DOCUMENTAÇÃO CONTI-
DA NOS AUTOS, APRESENTAVA PROBLEMAS DE ORDEM PSIQUIÁTRI-
CA, O QUE FOI CORROBORADO, INCLUSIVE, PELA JUNTA MÉDICA 
DO ESTADO DA BAHIA – “TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTA-
MENTAIS”. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO POR QUAL-
QUER FAMILIAR, INCLUSIVE, PELO SEU CÔNJUGE, O EMBARGANTE 
THALES ROBERTO REIS GUEDES. PREENCHIMENTO DO CONTEÚDO 
DE UM DOS ATESTADOS MÉDICOS PELA EMBARGANTE TAISA GOU-
VÊA GUEDES QUE NÃO TORNA FALSO O DOCUMENTO, UMA VEZ 
QUE DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELO EMBARGANTE THALES RO-
BERTO REIS GUEDES, PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXAMINAR 
E DIAGNOSTICAR A SUA CONSORTE. CRIME PRÓPRIO E UNISUBSIS-
TENTE. ATESTADOS MÉDICOS DE Fls. 11 E 19 QUE NÃO SE REVELAM 
MENDAZES. CRIME DESCRITO NO ART. 304 DO CPB. RECONHECIDO 
QUE OS ATESTADOS MÉDICOS UTILIZADOS PELA EMBARGANTE 
TAÍSA GOUVÊA GUEDES NÃO SÃO FALSOS, RESTA PROVADO QUE A 
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO, IMPUTADA A EMBARGANTE, 
NÃO OCORREU. ABSOLVIÇÕES QUE SE IMPÕEM, COM FUNDAMEN-
TO NO ART. 386, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS, PARA ABSOLVER THA-
LES ROBERTO REIS GUEDES DO CRIME DESCRITO NO ART. 302 
DO CPB E TAISA GOUVÊA GUEDES DO DELITO PREVISTO NO ART. 
304 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 
386, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 
tombados sob nº 0190749-78.2008.8,05,0001, tendo como Embargantes TAISA GOUVÊA GUEDES E 
THALES ROBERTO REIS GUEDES e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA.
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Acordam, por maioria de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos Infringentes, 
para absolver, com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal, os Embargantes Thales 
Roberto Reis Guedes e Taísa Gouvêa Guedes.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de Taisa Gouvêa 
Guedes e Thales Roberto Reis Guedes em face do Acórdão condenatório proferido pela Segunda Turma 
da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos em epígrafe.

Segundo a Denúncia, consta dos autos de Sindicância nº. 003.2.62548/2006 que no dia 14/06/2006, 
Thales Roberto Reis Guedes, primeiro denunciado, apresentou à Coordenação de Recursos Humanos do 
CEAMA, local onde a segunda denunciada Taisa Gouvêa Guedes exercia a função de Analista Técnica, 
uma xerox de um atestado médico, visando abonar as suas faltas.

De acordo com o Parquet, o atestado médico apresentado por Thales Roberto Reis Guedes, datado de 
01/06/2006, foi elaborado em papel timbrado do Hospital São Rafael, concedendo a Taisa Gouvea Guedes 
15 (quinze) dias de afastamento, apondo o CID. J18.9, sem carimbo do médico emitente e o seu correspon-
dente número do CRM.

Ainda segundo o órgão ministerial, “em virtude da solicitação do documento original para constar no 
Setor de Recursos Humanos, a denunciada apresentou um novo atestado médico, emitido em 19 de junho 
de 2006 por Thales Roberto R. Guedes, CRM nº. 14.999, 2º denunciado, expedido em papel timbrado da 
Clínica São Marcos, consignando-lhe 15 (quinze) dias de afastamento pelo motivo CID. J18.9, a contar de 
01 de junho de 2006” (sic).

Relata, ainda, que posteriormente foram apresentados outros atestados médicos com o carimbo e a 
assinatura de Thales Roberto Reis Guedes, expedidos em papel timbrado da Clínica São Marcos, “notando-
-se, contudo, que as caligrafias e as assinaturas apostas nos documentos não eram uniformes, assim como 
que os mesmos haviam sido confeccionados sem a observância das formalidades prescritas no Código de 
Ética Médica” (sic).

Destaca o Parquet que diligenciado junto à Diretoria da Área Médica do Hospital São Rafael e à 
Clínica São Marcos, os estabelecimentos médicos informaram que não havia registro no sistema de base de 
dados de atendimento, prontuário ou cadastro de Taisa Gouvêa Guedes nas datas indicadas nos atestados 
médicos, salientando o Hospital São Rafael que o primeiro atestado médico apresentado não foi emitido 
pela instituição. A Clínica São Marcos esclareceu que o profissional Thales Roberto Reis Guedes não se 
encontrava mais cadastrado no estabelecimento desde agosto de 2006.

Refere a exordial, ao final, que “foi colhido o material gráfico da denunciada e, confrontando-o com 
dois atestados médicos apresentados pela denunciada, concluíram as Senhoras Peritas que a caligrafia apos-
ta em um dos atestados é de autoria da denunciada, configurando o delito de falsificação de documento 
público” (sic).

Ultimada a instrução criminal, o Embargante Thales Roberto Reis Guedes foi condenado no art. 302 
do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, sendo fixada uma reprimenda de 02 (dois) meses de detenção, 
e a Embargante Taisa Gouvêa Guedes no art. 304 do mesmo diploma legal, a uma pena de 04 (quatro) anos 
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de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor 
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 437/444).

Adota-se o Relatório do Acórdão de Apelação de fls. 536/537 como parte integrante do presente Voto, 
acrescentando que a Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício rejeitou as 
preliminares aventadas e, no mérito, negou provimento ao Apelo ministerial e deu parcial provimento ao 
recurso defensivo para redimensionar a reprimenda da Apelante Taisa Gouvêa Guedes e condená-la a uma 
pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

No voto divergente, o eminente Des. Pedro Augusto Costa Guerra, entendendo que não se encon-
travam presentes elementos que comprovassem, “indene de dúvidas, que os referidos atestados não foram 
firmados pelo médico Apelante, ou, ainda, que teriam conteúdo falso, e à luz dos princípios norteadores do 
Direito Penal”, encaminhou o voto no sentido de dar provimento ao recurso para absolver Thales Roberto 
Reis Guedes da prática do delito capitulado no art. 302 do Código Penal Brasileiro e, consequentemente, 
Taísa Guedes Gouvea do crime descrito no art. 304, do mesmo diploma legal.

Opostos Embargos de Declaração às fls. 571/572, estes foram rejeitados, à unanimidade, às fls. 587/591.

Diante da divergência, a Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para levar 
a matéria objeto da discordância para este órgão colegiado, pugnando a absolvição dos Embargantes, na 
forma do art. 386, I, do Código de Processo Penal (fls. 595/610).

O juízo de admissibilidade do recurso foi realizado à fl. 610 pelo eminente Des. Lourival Almeida 
Trindade, Relator do recurso de Apelação.

Em parecer de fls. 618/621, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela decretação da extinção da 
punibilidade dos Embargantes, em face do advento da prescrição.

À fl. 623 os Embargantes requereram a juntada de Relatório Médico, acostando o documento à fl. 624, 
tendo a Procuradoria de Justiça manifestado-se à fl. 268.

Feito o relatório, passa-se ao voto.

VOTO

Os Embargos Infringentes é um recurso exclusivo da Defesa, que visa reexaminar as decisões não 
unânimes proferidas por órgãos jurisdicionais de segunda instância que sejam desfavoráveis aos acusados. 
Se o desacordo entre os membros do órgão for apenas parcial, a matéria recursal é restrita à divergência.

A matéria divergida pela Segunda Turma da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, diz respeito a 
absolvição dos Embargantes, em razão da ausência de provas da falsificação dos atestados médicos.

O voto que prevaleceu defende a manutenção da condenação dos Embargantes, dando provimento ao 
recurso da Apelante Taisa Gouvêa Guedes, tão somente, para redimensionar a sua pena.

Convém transcrever trechos de alguns fundamentos de tais votos:

“(...)

Do exame dos autos, a minha percepção foi a de que as Declarações apostas pelo Apelante nos 
atestados médicos, acerca das patologias da outra Apelante, Taisa Guedes, não foram colocadas 
graciosamente, mas, sim, a partir de sua avaliação como profissional médico.
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Nesse particular, à mingua de comprovação cabal em sentido contrário, não observo como 
poderia o Poder Judiciário se imiscuir nessa avaliação sem o auxílio pericial que conduzisse ao 
desfazimento do quanto atestado pelo médio ora Apelante.

(...)

Em resumo: A acusação não se desincumbiu de provar que as Assinaturas apostas nos 
atestados não são do Apelante, nem que o contéudo de suas Declarações seria falso. Ao 
contrário, a patologia de que a Ré era portadora foi, sucessivas vezes, ratificada pela Junta 
Médica Oficial do PLANSERV e por outros médicos especialistas, consoante verificado no 
Parecer do CREMEB.

Por indispensável ao desfecho da análise, pontuo que os Apelantes trouxeram aos autos (fls. 
520/529) cópia do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no 
Mandado de Segurança impetrado pela Apelante Taísa contra ato de sua demissão do serviço 
público, valendo transcrever trecho da decisão.

(...)

Desenganadamente, não há qualquer prova técnica que aponte para a falsidade do conteúdo dos 
Atestados Médicos inquinados na peça incoativa.

Deveras, toda a documentação encartada aos autos evidenciam que a patologia indicada pelo 
Apelante Tales nos Atestados Médicos, por ele assinados, foram confirmados pela Junta Médica 
e por outros médicos especialistas, consoante Acórdão do Tribunal Pleno deste TJBA e afirma-
ções contidas no Relatório Final do CREMEB.

(...)

Ainda quando, ad argumentandum tantum, se possa vislumbrar, em alguns dos atestados, ir-
regularidades formais, certo é que não são capazes de configurar conduta criminógena, a ponto 
de ensejar a prolação de édito condenatório, sobretudo em face do princípio da tipicidade, que 
rege o Direito Penal.

Ponto isso, ante a ausência de elementos que comprovem, indene de dúvidas, que os referidos 
atestados não foram firmados pelo médico Apelante, ou, ainda, que teriam conteúdo falso, e à 
luz dos princípios norteadores do Direito Penal, a minha percepção é de que não existe prova de 
que o Apelante praticou crime contra a fé pública.

Por tais razões, pedindo vênia, mais uma vez, ao eminente Relator, e respeitando seu entendi-
mento, voto no sentido de Dar Provimento ao Recurso, para absolver o Réu Thales Roberto do 
crime previsto no art. 302 do Código Penal, e, por consequência lógica, a Apelada Taísa Guedes 
pelo crime capitulado no art. 304, do mesmo Diploma legal.

(...)” (Voto vencido, Des. Pedro Augusto Costa Guerra, fls. 550/558)

“(...)

Propugnam os apelantes pela absolvição, ao argumento de que inexistiram provas hábeis, a 
servirem de escoras à sua condenação.

(...)

Dir-se-à, de pronto, que a pretensão absolutória dos recorrentes desmerece albergamento, uma 
vez que se encontram comprovadas, à sobejidão, in hipotesis, a autoria e a materialidade do 
crime, tipificado no art. 302, do CP – falsidade de atestado médico, quanto ao recorrente, Tha-
les Roberto Gouvea Guedes, e do delito, catagolado, no art. 304, CP – uso de documento falso, 
alusivamente à apelante, Taísa Gouvea Guedes.

In hipotesis, vislumbra-se a prova da materialidade de pré-aludidos crimes, no laudo pericial de 
fls. 196/206, o qual conclui, ipsis verbis.
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(...)

NO que tangencia à autoria dos delitos de falsidade de atestado médico (Thales Roberto Gouvea 
Guedes) e de uso de documento falso (Taísa Gouvea Guedes), há de se haurir conclusão, mais 
que inelutável, de que os depoimentos, prestados pelas testemunhas, inquiridas, em juízo (Pau-
lo Guilherme Mettig Rocha, à fls. 332/333, Ana Paula Viana Silvany Vieira, à fl. 368, e Sérgio 
Conceição Carneiro, à fl. 369), dão conotados de validez, louçania e de higidez jurídica.

(...)

Noutro giro verbal, sublinhe-se que a apelante, Taísa Gouvea, admitiu, em seu interrogatório 
judicial, haver apresentado os atestados médicos, de fls. 19, 11 e 189, todos assinados pelo in-
surgente, Thales Roberto, negando, todavia, a sua falsidade.

Realce-se, outrossim, que, no curso das investigações preliminares, restou demonstrado ine-
xistir qualquer registro de atendimento, ou de cadastro da acusada, Taisa Gouvea, no Hospital 
São Rafael, o que comprova que o primeiro atestado médico apresentado não foi emitido pelo 
predito Hospital.

(...)

Comprovou-se, por igual, que a ré, Taísa Gouvea, não possuía prontuário, ou qualquer registro 
de atendimento médico na Clínica São Marcos, em quaisquer das datas, informadas, nos ates-
tados médicos, assinados pelo acusado, Thales Roberto. (...)

Sobreleve-se, ainda, que, em consonância com o laudo pericial de fls. 196/206, a acusada, Taísa 
Gouvea, redigiu um dos atestados médicos, assinado por Thales Roberto, seu esposo.

De outro ângulo de análise, merece realce a circunstância de que um dos atestados foi apre-
sentado, em substituição a outro, recusado pelo CEAMA, por não conter o CRM do médico 
subscritor.

Sobremais, desvelando-se os elementos, abojados aos autos, vislumbra-se que um dos docu-
mentos, adunado aos autos, é datado de 27 de fevereiro de 2007, em papel timbrado, da Clínica 
São Marcos, malgrado a existência de prova, in casu, de que o médico, Thales Roberto, tenha-
-se (sic) desligado daquela unidade de saúde, em agosto de 2006. (…)

Resumindo-se de um só lance, há de se haurir conclusão, mais que inelutável, de que, pelo me-
nos dois dos atestados médicos, assinados pelo apelante, Thales Roberto, e entregues por Taísa 
Gouvea, em seu local de trabalho, são falsos.

Assim sendo e assim o é, restou demonstrado, às escâncaras, pelos elementos probandos exis-
tentes, nos autos, que o insurgente, Thales Roberto Gouvea Guedes, perpetrou o delito, precóg-
nito, no art. 302, do CP, (duas vezes), por haver fornecido, no exercício da sua profissão, atesta-
dos falsos à sua esposa e, também, recorrente, Taísa Gouvea Guedes. Esta última, por sua vez 
cometeu o delito, inserto, no art. 304, do CP (duas vezes), por haver feito uso de tais atestados.

(...)

Pelo quanto delineada, vota-se no sentido negar provimento ao apelo ministerial e dar provi-
mento parcial ao apelo defensivo." (Acórdão, Relator designado Des. Lourival Almeida Trin-
dade, fls. 533/547).

Pois bem.

Ab initio, como já declinado, salienta-se que, nos termos do parágrafo único do art. 609 do Código de 
Processo Penal, o exame da matéria devolvida nos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade subsu-
me-se apenas ao objeto da divergência, qual seja, absolvição do Embargante Thales Roberto Reis Guedes 
do crime capitulado no art. 302 do Codex Penal e, consequentemente, da Embargante Taisa Gouvêa Guedes 
do art. 304, do mesmo Diploma Legal.
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Antes de examinar o mérito dos Embargos Infringentes, contudo, impõe-se a manifestação deste Re-
lator acerca da prefacial de mérito arguída pela douta Procuradoria de Justiça.

1 – PRESCRIÇÃO.

Inobstante a possibilidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, revela-se, prima facie, mais 
benéfico aos Embargantes o exame do pedido de absolvição pela Colenda Seção Criminal, na medida em 
que, salvo melhor juízo, não se verifica a existência dos fatos descritos na peça incoativa, como será de-
monstrado ao longo deste Acórdão.

À vista disso, se acolhido o pleito absolutório por este órgão julgador, será declarada a inexistência 
de materialidade e autoria dos fatos imputados na Denúncia, o que não poderá ser alcançado através da de-
claração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva, a qual reconhece, tão somente, 
que o jus puniend estatal não poderá mais ser exercido.

Como explica José Frederico Marques, em tais casos – referindo-se a prescrição, perdão judicial, 
escusas absolutórias e falta de condição de punibilidade –, “não se pode dizer que a imputação não é certa 
ou verdadeira: o que falta é o direito de punir, malgrado exista fato delituoso”2O Supremo Tribunal Federal, 
em Sessão Plenária, apreciando a matéria – absolvição x prescrição –, no julgamento da AP 633, assim se 
pronunciou:

“(...)

Embora tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, havendo a possibilidade de se con-
cluir, prima facie e sem necessidade de exame aprofundado do material probatório, pela absol-
vição, opta-se por esta medida, por ser mais favorável ao réu." (AP 633, Relator(a): Min. TEORI 
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DI-
VULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014).

É oportuno transcrever, ainda, o entendimento do Ministro Luís Fux, no julgamento da AP 465/DF, 
no qual tem-se novamente o confronto entre a prescrição e a absolvição, tendo o eminente julgador, na opor-
tunidade, esposado o seu entendimento à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nos seguintes 
termos:

“(...)

Se o processo caminha para a absolvição, tal como nesse caso em que a Ministra Cármen Lúcia 
assumiu um feito já em tramitação, no meu modo de ver, apenas para colaborar, com a devida 
vênia, com os debates, é muito mais significativo para o réu uma sentença absolutória do que 
a decretação de prescrição, porquanto todos os autores que escrevem sobre a vida dos direitos, 
afirma que o Direito vive para o homem e não o homem para o Direito. Uma coisa é soar na 
coletividade que aquele homem teve a prescrição declarada a seu favor.

Outra coisa é dizer-se que ele foi absolvido da acusação. Ora, num país em que a Constituição 
Federal da República tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, a tutela da honra 
e da imagem das pessoas, é muito mais significativo, muito mais expressivo que se profira uma 
sentença absolutória e, com isso, data máxima vênia, não precisar ir se impondo ao Juiz que, 
nos casos de absolvição, ele tenha essa obrigação.

Evidentemente que, no caso da acusação procedente, tem que declarar a extinção da punibilida-
de. Agora, podendo absolver ao invés de decretar a prescrição, data maxima venia, é a solução 

2. Elementos do Direito Processual Penal. Campinas: Bookseller, 1997, fl. 40.
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que mais se adequa à principiologia da Constituição Federal, maxime nesse fundamento da 
tutela da dignidade da pessoa humana.” (AP 465, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PU-
BLIC 30-10-2014).

Com razão o eminente Ministro acerca da necessidade de se observar, no conflito entre a prescrição e 
a absolvição o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois este engloba todos os conceitos 
dos direitos fundamentais, ente os quais o direito a honra e a imagem. Como bem anota Uadi Lammêgo 
Bulos, “sem dignidade, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, nem sobrevive”3.Destaque-se, 
assim, que embora o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, como já decidiu o STJ4. Em es-
tudo dedicado a prefacial, este Relator já vinha se posicionando nesse sentido:

O que caracteriza as causas extintivas de punibilidade é a sua total desvinculação com os elementos 
do tipo penal – tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Por isso é que, com a extinção da punibilidade, 
o delito não se desconstitue, apenas deixa de ser legalmente possível a aplicação da pena.

Deve ser considerado no caso vertente, portanto, que os Embargantes buscam justamente ver decla-
radas as suas absolvições, submetendo novamente ao crivo desta Colenda Seção Criminal, diante do voto 
divergente do eminente Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, as minúcias do conjunto probatório 
vertido nos autos, sem qualquer aspiração ao reconhecimento da prescrição, muito embora, em um primeiro 
lance de vista, se verifique que está de fato já restou implementada.

Dessa forma, havendo possibilidade de acolhimento do pedido absolutório dos Embargantes, objeto 
dos infringentes, sem dúvida, subsiste o interesse ao exame da pretensão deduzida no petitório da presente 
insurgência, pois a prescrição, como ressalta Chauveau e Hélie5.Por tais razões e fundamentos, deixa-se de 
analisar a prefacial arguída pela douta Procuradoria de Justiça e passa-se ao exame do pleito absolutório, 
objeto da divergência.

Em que pese a análise detida do eminente Desembargador Relator do Acórdão vencedor da Apelação, 
peço vênia para acolher os Embargos Infringentes perfilhando, em parte, do entendimento do nobre Desem-
bargador Pedro Augusto Costa Guerra, por julgar que, no caso ora em julgamento, a absolvição deve ser 
decretada com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal Brasileiro (provada a inexistência 
do fato), senão veja-se:

1 – DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – EMBAR-
GANTE THALES ROBERTO REIS GOUVÊA.

O professor Fernando da Costa Tourinho Filho obtempera que "uma condenação é coisa séria; deixa 
vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Cons-
cientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, con-
dená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva." 
(Código de Processo Penal Comentado. fl. 672).

3. Direito Constitucional, ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva, 2010, fls. 288
4. STJ. AgRg no AREsp 1073627/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 01/08/2017.
5. .p. cit., fl. 31, Da prescrição penal. Antônio Rodrigues Porto.
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A prova da materialidade ou da autoria, portanto, não se assenta em convicção íntima não respaldada 
em provas concretas.

A ausência de prova a respeito da materialidade delitiva e, consequentemente, da autoria – umbili-
calmente ligadas –, como será debatido ao longo do presente Acórdão, é justamente a hipótese vertida nos 
autos.

Examinando o art. 302 do Código Penal Brasileiro, Luís Régis Prado leciona que “o núcleo do tipo é 
dar atestado, enquanto o objeto material é o atestado falso. Tal conduta, dar atestado, não tem o significado 
de entregar o atestado, mas de atestar. E atestar, como já dito, é proclamar ou assegurar fato ou situação da 
qual o atestante tenha conhecimento por percepção pessoal e direta. Assim, a conduta refere-se à atestação 
do médico a respeito daquilo que lhe é chegado à percepção direta no exercício de sua atividade e que, dada 
sua formação científica ou técnica, lhe permite conhecer. Tanto pode atestar falsamente o médico quando 
afirma, positivamente, uma inverdade, como quando omite algo relevante, deixando, por exemplo, de in-
cluir num atestado, mesmo tendo-a diagnosticado, moléstia de que o examinado é portador e que poderia 
impedi-lo de exercer um direito ou de cumprir uma obrigação.”6o.Dessa forma, para tipificação do crime 
capitulado no art. 302 do CPB, é necessário que esteja efetivamente demonstrado que o paciente não se 
encontrava na situação atestada pelo médico subscritor do documento.

A materialidade delitiva restou comprovada, de acordo com o entendimento exarado à fl. 540 do 
Acórdão vencedor, "no laudo pericial de fls. 196/206".

In casu, em que pese as experts tenham concluído às fls. 196/206 (Anexo I), a respeito da letra aposta 
no corpo do atestado médico de fl. 19, datado de 19/06/2006, que o documento “apresenta manuscritos con-
vergentes com o mesmo punho escritor das Fichas Cadastrais pertencentes a TAISA GOUVEA GUEDES 
correspondentes às repografias presentes nas páginas 38 e 126 do referido Processo”, a responsabilidade 
pelo quanto atestado no documento é do Embargante Thales Reis Guedes, subscritor do aludido atestado, 
como este mesmo referiu em seu interrogatório de fls. 373/374, cujos trechos ora se destaca:

“que nunca emitiu qualquer atestado para sua esposa que não fosse verdadeiro; (…) que nem to-
dos os atestados foram preenchidos pelo Depoente, sendo possível que a Denunciada tenha pre-
enchido alguns dos atestados, porém, sempre as assinaturas foram feitas pelo Interrogado; (...)”.

Não se olvida que o preenchimento de atestado médico pelo próprio paciente não se revela adequado 
sob o ponto de vista ético. Por outro lado, ao assinar o malsinado atestado o Embargante confirmou o quanto 
consignado no documento.

Nesse contexto, é salutar destacar que a existência de parentesco entre os Embargantes não impede 
que o médico, apto ao exercício da profissão, examine e emita um atestado sobre o estado de saúde do seu 
cônjuge ou outro familiar.

Muito menos a circunstância de um dos atestados ter sido preenchido pela paciente, ora Embargante, 
frise-se, embora não se afigure ético, se constitua em prova da materialidade delitiva do crime capitulado no 
art. 302 do CPB, uma vez que o documento foi subscrito, garantido através da assinatura, pelo Embargante 
Thales Roberto Reis Guedes.

6. https://www2.tjba.jus.br/revistatj/. Comentários ao Código Penal, edição e-book 2015
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Demais disso, não pode ser desprezado nesta análise, que o crime de falsidade de atestado médico é 
próprio e unissubsistente.

Da mesma forma, entende-se que o fato de o Sr. Paulo Guilherme Mettig Rocha, ex-Diretor da Clínica 
São Marcos, ter declarado que a Embargante Taísa Gouvêa Guedes não foi atendida na aludida Clínica no 
dia 07/02/2007 e que o Embargante Thales Roberto Reis Guedes não mais fazia parte do corpo clínico na 
data suso mencionada, por si só, não se constitui em prova de que as afirmações atestadas são falsas, pois, 
frise-se, o crime ora em testilha só se configura se a enfermidade ou impossibilidade física ou psicológica 
assentada, não for verdadeira.

A despeito de não julgar que a utilização do receituário médico da Clínica São Marcos pelo Embar-
gante, quando este já não fazia mais parte do corpo clínico do estabelecimento, igualmente não caracteriza 
a prática do delito previsto no art. 302 do CPB, é importante deixar assente que a testemunha supracitada 
também reconheceu, no mesmo depoimento, que embora “a orientação do Conselho Federal de Medicina 
é que a utilização dos receituários sejam mantidos dentro da própria instituição, entretanto, sabe-se que há 
uma prática da não observância desta regra; (...)”, e “que não tem como negar a probabilidade de ocorrer 
atendimentos não oficiais, a exemplo de solicitação de exames, receitas médicas, prescrição de medicamen-
to para uma doença conhecida (...)”. (fl. 332, fase judicial).

Pontue-se, ainda, que muito embora a testemunha afirme que não há registro da paciente na Clínica São 
Marcos, verifica-se que a Embargante Taisa Gouvêa Guedes já havia sido atendida naquele estabelecimento, 
conforme Relatório subscrito pelo médico Rubem Oliveira, CRM 15695, datado de 11.11.2005 (fl. 378).

Ademais, mesmo que não se tivesse conhecimento do documento de fl. 378, não é incomum que pa-
cientes não sejam registrados nas clínicas e consultórios médicos quando encaminhados por algum familiar 
da área de saúde.

Com efeito, conforme já explanado alhures, no caso do delito ora em exame, o que deve ser aferido é 
se as informações acerca do estado de saúde da paciente/Embargante são inverídicas, o que não se verifica.

Ao contrário, extrai-se da farta documentação acostada aos autos a inexistência dos fatos narrados 
na inicial.

A extensa documentação arrostada ao in folio deixa evidente que a Embargante Taísa Gouvêa Guedes 
apresenta enfermidade de cunho psiquiátrico, tendo sido, por diversas vezes, atendida tanto pelo Embar-
gante como por outros médicos.

Não é preciso nem mesmo ser profissional da área médica, para se inferir que tal transtorno lhe reti-
rou, nas oportunidades em que foi afastada, a capacidade de se relacionar socialmente, atingindo, além de 
outras áreas da sua vida, a capacidade de trabalho, na medida em que, pacientes com semelhantes quadros 
clínicos apresentam, comumente, queixas que podem vir a caracterizar uma vasta gama de doenças.

Não pretende este Relator com essas incursões, diagnosticar a Embargante, até porque, como cediço, 
leigo na matéria, mas, tão somente, deixar assente que qualquer homem médio, da leitura atenta dos docu-
mentos colacionados aos autos (fls. 54, 121, 147, 160 e 161) pode perceber que a Embargante Taisa Gouvêa 
Guedes possui, de fato, transtornos de ordem psiquiátrica que a levaram a peregrinar em inúmeros consul-
tórios médicos, não tendo sido atendida e examinada apenas pelo Embargante Thales Roberto Reis Gouvêa, 
seu marido.

A própria Junta Médica do Estado da Bahia, por diversas vezes, atestou a inaptidão da Embargante 
Taisa Gouvêa Guedes para o exercício das suas funções, consoante se observa dos documentos de fls. 77, 
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86, 96, 114, bem como do Ofício nº. 308/2007 (fl. 144), no qual o Coordenador da Junta Médica, Dr. Carlos 
E. do A. Caldas, informa que a sentenciada foi atendida 05 (cinco) vezes,“sempre apresentando Atestado 
Médicos Assistentes” (sic), por patologia classificada no Código Internacional de Doenças (CID 10), como 
“Transtornos mentais e comportamentais (F00 A F99)”.

À fl. 147, observa-se pedido de afastamento da Embargante, datado de 15 de janeiro de 2007, subscrito 
pelo médico Afonso Araújo Silva, no qual são descritos os sintomas apresentados no momento do seu exa-
me, registrando o profissional que a paciente "vem apresentando crises de depressão com breves períodos 
de agitação psicomotora. Vem em uso de fluoxetina e lexotan (tendo feito uso prévio de Lioram, Frontal, 
Sertralina). Temos obtidos (sic) êxito em alguns momentos pórem (sic) com períodos de descompensação do 
quadro. Temos programado um conjunto de atividades associado a terapêutica medicamentosa, que requer 
maior tranquilidade para execução. (...)".

O Embargante Thales Roberto Reis Guedes relatou em seu interrogatório, que Taisa Gouvêa Guedes, 
"(...) tinha condições clínicas para não comparecer ao trabalho desde quadros infecciosos e quadro neuro 
psiquiátricos incompatíveis com a presença dela no trabalho; (...) que inicialmente a mesma era acompanha-
da apenas por médico mas posteriormente teve que ser acompanhada por psiquiátrica (sic); frequentado (sic) 
a clínica de Dr. Antonio Pedreira que acompanhou durante um período; que sempre que julgava necessário 
após avaliar clinicamente fornecia atestado a mesma; que estes atestados eram apresentados no trabalho 
da mesma; que não há qualquer proibição que se forneça atestado a parentes, salvo engano; que respondeu 
processo ético-profissional proposto pelo Minstério Público junto ao CREMEB, para que se analisasse os 
atestados fornecidos pelo interrogado tendo o mesmo sido inocentado; (...) que os problemas psiquiátricos 
de sua esposa, denunciada, apresentaram-se após o seu ingresso no Ministério Público."

É salutar transcrever neste Acórdão alguns trechos das declarações do médico Vitor Hugo Góes Ri-
beiro, prestadas junto a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (fl. 381/383), ex vi:

“Que foi informado pela Diretoria da Junta Médica, que a servidora ora referida não deveria ser 
concedida licença médica, inclusive, estaria a mesma respondendo a inquérito administrativo, 
contudo, sendo médico, não ficou adstrito a esta ordem emanada da Coordenação da Junta 
Médica, preferindo atende-la e orientá-la, para concessão do parecer técnico; (…) que naquele 
momento, aparentemente, a servidora apresentava um quadro de ansiedade, vindo o de-
clarante a perguntar se a servidora tinha médico psiquiátrico, respondendo a mesma que 
não, razão pela qual sugeriu que a mesma procurasse os especialistas elencados às fls. 78 deste 
PAD; (…) Que embora o declarante fosse informado de que a servidora respondia a inqué-
rito administrativo, promoveu um atendimento prévio, em razão de sua profissão, e que, 
questionou a Secretaria da Junta Médica sobre a existência de ato Disciplinar em desfavor da 
servidora, no que foi informado da não existência oficial; (…) Que na época do atendimento 
o declarante tem uma impressão diagnóstica; Que segundo essa impressão, a servidora 
apresentava transtorno misto-ansioso-depressivo; (...)” (grifos acrescidos).

Convém trazer a lume também o seguinte trecho do Acórdão nº. 210/10, referente ao Processo Ético 
Profissional nº. 171/07, instaurado em desfavor do Embargante, no qual os membros da 3ª Câmara do Tribu-
nal de Ética do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, à unanimidade, aprovaram o parecer 
do Conselheiro Sindicante que concluiu pela absolvição do denunciado por não restar comprovada a ilicitu-
de na expedição dos atestados:

“(...)
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Ressalte-se, que, nas avaliações clínicas realizadas pela paciente por profissionais médicos con-
sultados, são unânimes em confirmar diagnósticos de transtornos neuróticos, da personalidade, 
do comportamento e do humor. Quadro clínico este motivou Dr. Thales Roberto a convencer 
a paciente em aceitar sua terapia com os profissionais especialistas referidos anteriormente, 
levando os Médicos Peritos do Estado lotados no PLANSERV/SAEB licenciar a Sra. Taisa 
Gouvêa Guedes do seu trabalho no Ministério Público Estadual." (fl. 390).

Dessa forma, o que se dessume dos documentos acostados aos autos é que os atestados, ora inqui-
nados de falsos, foram subscritos por um médico, com capacidade, portanto, para formar o juízo cognitivo 
acerca da necessidade de afastamento e tratamento, por motivo de doença, da Embargante Taísa Gouvêa 
Guedes, bem como que tais atestados não se revelam mendazes, tendo sido a enfermidade acometida pela 
Embargante atestada por outros profissionais médicos, conforme já referido.

Importa alçar a este Acórdão o quanto salientado pela eminente Desembargadora Gardênia Duarte, 
relatora do Mandado de Segurança nº. 70370-4/2007, impetrado pela Embargante Taisa Gouvêa Guedes em 
face do ato do Procurador-Geral de Justiça que a demitiu, a bem do serviço público, dos quadros de servi-
dores do Ministério Público do Estado da Bahia.

No citado mandamus, a segurança foi concedida a Embargante/Impetrante, reconhecendo a existên-
cia de atipicidade processual no curso do procedimento disciplinar, consistente na “negativa de instauração 
do incidente para verificação da sanidade mental” da servidora. Na oportunidade a eminente Relatora, 
assim se manifestou:

“Cotejando os documentos carreados para os autos, não se tem dúvida de que a instauração do 
incidente de sanidade mental era medida de rigor, até porque as reiteradas licenças médicas 
concedidas à impetrante pela Junta Médica Oficial, revelam padecer a servidora de transtor-
no de ordem psíquica, incluindo, forte depressão (vide docs. Fls. 27/46/48), necessitando 
ser submetida a tratamento psicoterápico e medicamentoso. Estas anomalias foram, inclusi-
ve, levantadas pela defesa em todo o curso do processo administrativo disciplinar.

Ainda assim, a Comissão de Inquérito não tomou nenhuma providência para aferir a saúde 
mental da acusada. Antes, reputou falsos os atestados médicos por ela apresentados, sem levar 
na devida consideração as licenças médicas reiteradamente concedidas pela Junta Médica do 
Estado da Bahia.” (fl. 527) (grifos acrescidos).

Como se observa, o voto condutor da nobre Relatora foi acolhido pelo Tribunal Pleno, no qual os 
eminentes Desembargadores entenderam, como este Relator no presente julgamento, que os documentos 
carreados aos autos revelam que a Embargante Taisa Gouvêa Guedes é portadora de transtornos psíquicos, 
conforme consignado pelo Embargante Thales Roberto Reis Guedes e demais médicos, nos atestados e 
relatórios acostados ao presente caderno processual.

Diante deste cenário fático, demonstrada inexistência da falsidade do conteúdo dos atestados médi-
cos e, consequentemente da autoria dos fatos descritos na Denúncia, impõe-se a absolvição do Embargante 
Thales Roberto Reis Guedes do crime descrito no art. 302 do Código Penal Brasileiro.

As hipóteses de absolvição estão elencadas, taxativamente, no art. 386 do Código de Processo Penal. 
No caso vertente, salvo melhor juízo, o Embargante deve ser absolvido na forma do art. 386, I, do Código 
de Processo Penal – provada a inexistência do fato, consistente em dar atestado médico falso.

Consoante Renato Brasileiro de Lima, na hipótese prevista no I, do art. 386 do CPPB, “o juiz formou a 
sua convicção no sentido da inexistência do fato delituoso. Não se trata de falta de provas, ou de um estado 
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de dúvida. Na verdade, há provas nos autos que confirmam peremptoriamente que o fato delituoso imputa-
do ao acusado não ocorreu”7Neste diapasão, o Embargante Thales Roberto Reis Guedes deve ser absolvido 
do crime descrito no art. 302 do CPB, com fundamento no art. 386, I, do CPPB.

2 – DELITO PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – EMBAR-
GANTE TAISA GOUVÊA GUEDES.

A Embargante Taisa Gouvêa Guedes foi denunciada no art. 304 do Código Penal, que assim dispõe:

“Uso de documento falso

Art. 304 – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 
302:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração."

Segundo o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, “a conduta incriminada é fazer uso, que significa 
empregar, utilizar, qualquer dos papéis falsificados ou alterados referidos nos arts. 297 a 302 do CP, como 
se fossem autênticos ou verdadeiros. É necessário que seja utilizado o documento falso em sua destinação 
específica. Indispensável a utilização efetiva do documento falso, sendo insuficiente a simples alusão.” Es-
clarece, ainda, o nobre autor que “se o elemento caracterizador do falsum não se fizer presente, será impos-
sível tipificar o crime de uso. A existência do falso penalmente reconhecido é pressuposto fundamental para 
a consequente responsabilidade pelo uso.”8.Dessa maneira, para que seja comprovado que a Embargante 
utilizou documento falso, faz-se necessário que reste provada a falsidade do documento.

No caso vertente os supostos documentos falsos utilizados pela Embargante teriam sido os atestados 
médicos de fl. 11, datado de 27/02/2007, e fl. 19, datado de 19.06.2006, subscritos pelo Embargante Thales 
Roberto Reis Guedes, os quais indicavam a necessidade de afastamento de Taisa Gouvêa Guedes das suas 
funções para tratamento médico.

Logo, demonstrada a inexistência do fato de dar atestado médico falso quanto ao Embargante Thales 
Roberto Reis Guedes, consequentemente, da mesma forma, não existiu qualquer violação ao delito descrito 
no art. 304 do Código Penal Brasileiro pela Embargante Taisa Gouvêa Guedes, impondo-se a sua absolvi-
ção, na forma do art. 386, I, do CPPB.

Por fim, imprescindível ressaltar que, examinando os Autos, verificou-se que o nome do Embargante 
Thales Roberto Reis Guedes está grafado de maneira equivocada na autuação, o que ocasionou, inclusive, 
equívoco, quanto ao nome do Apelante no Acórdão de fls. 533/547.

Dessa maneira, para que não hajam equívocos posteriores, determina-se ao Secomge a retificação do 
nome do Embargante para a forma grafada à fl. 68 (certidão de casamento).

Ante todo o exposto, vota-se pelo PROVIMENTO dos presentes Embargos Infringentes, para ab-
solver Thales Roberto Reis Guedes e Thaisa Gouvêa Guedes das imputações previstas, respectivamente, 
nos artigos 302 e 304, ambos do Codex Penal, com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal 
Brasileiro, determinando-se ao Secomge a retificação do nome do Embargante Thales Roberto Reis Gue-
des, conforme grafado no documento de fl. 68.

7. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPODIVM, 2017, fl. 1052
8. Tratado de direito penal, volume 4: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2008, fls. 340/341.
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*****

TJBA – Revisão Criminal nº 0016498-74.2014.805.0000, Seção Criminal, Relatora Desa. Ivete Caldas Silva 
Freitas Muniz, julgado em 02/03/2016

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDA-
DE DELITIVA (ART. 213, COMBINADO COM OS ARTS. 224, ALÍNEA 'A', 
226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 
PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE 
FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO UNÂNIME.

AÇÃO REVISIONAL QUE AFIRMA EXISTIR PROVA NOVA DE QUE O 
REQUERENTE É INOCENTE, CONSISTENTE EM RETRATAÇÃO DA VÍ-
TIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELA PROCE-
DÊNCIA DA REVISÃO.

REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA REITERADA DE ESTU-
PRO CONTRA ENTEADA, MENINA ENTÃO COM 11 (ONZE) ANOS DE 
IDADE, MINISTRANDO NA VÍTIMA COMPRIMIDOS DE ANTICONCEP-
CIONAL, ALEGANDO TRATAR-SE DE “VITAMINA”. AÇÕES DELITUO-
SAS COMETIDAS NO ANO DE 2009.

VÍTIMA QUE, COM A ASSISTÊNCIA DE SUA MADRASTA, FOI EXAMI-
NADA POR GINECOLOGISTA, OCASIÃO EM QUE SE CONSTATOU TER 
SIDO ELA DESVIRGINADA, FATO QUE MOTIVOU, POR EXIGÊNCIA DA 
MADRASTA, QUE O PAI DA OFENDIDA ADOTASSE PROVIDÊNCIAS 
PERANTE A POLÍCIA.

CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO LAUDO DE EXAME DE CONS-
TATAÇÃO DE CONJUNÇÃO CARNAL Nº. 04800/09 E EM REITERADAS 
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA, NUM TOTAL DE 05 (CIN-
CO) – 01 (UMA) PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, 02 (DUAS) PE-
RANTE O “PROJETO VIVER” – SERVIÇO DE ATENÇÃO A PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL –, 01 (UMA) PERANTE O MINISTÉ-
RIO PÚBLICO E 01 (UMA) EM JUÍZO, TODAS COERENTES E NO SENTI-
DO DE QUE SEU PADRASTO, O REQUERENTE, MANTINHA COM ELA 
CONJUNÇÃO CARNAL CONSTANTES. DESTACA-SE, AINDA, DEPOI-
MENTOS TESTEMUNHAIS NO MESMO SENTIDO.

REVISÃO CRIMINAL INSTRUÍDA COM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL 
CONTENDO DECLARAÇÕES EM MEIO AUDIOVISUAL DA VÍTIMA, 
EM 19.08.2014, EXCLUSIVAMENTE A PEDIDO DO REQUERENTE, APÓS 
SUA PRISÃO, NÃO DESCONSTITUINDO O CONJUNTO PROBATÓRIO 
SÓLIDO, QUE SERVIU DE BASE PARA A CONDENAÇÃO E SUA MANU-
TENÇÃO UNÂNIME EM GRAU DE RECURSO.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
267

ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, A TESE 
DE QUE O PAI DA VÍTIMA TERIA INFLUENCIADO ESTA A MENTIR, 
OBJETIVANDO AFASTAR SEU PADRASTO E REATAR O RELACIONA-
MENTO COM SUA GENITORA.

INCONSISTENTE A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, POR CONSTITUIR TESE 
FRÁGIL E DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO, ALÉM DE SER 
DESCONEXA.

IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO POR MAIORIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº. 0016498-74.2014.8.05.0000, 
onde consta como requerente EDMILSON GONÇALVES DOS SANTOS, e, como requerido, o Ministério 
Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto 
da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo Advogado Dr. Revardiere Rodrigues Assunção, em be-
nefício de EDMILSON GONÇALVES DOS SANTOS, em face do acórdão condenatório de fls. 283 a 297 
dos autos da Apelação Crime nº. 0137945-02.2009.8.05.0001, originária da 2ª Vara dos Feitos Relativos aos 
Crimes Praticados contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador, com certidão de trânsito em jul-
gado datada de 25.06.2013 (fl. 25).

Consta do referido acórdão condenatório unânime, de 13.12.2012, da lavra da eminente Desembarga-
dora Nágila Maria Sales Brito, acompanhada dos ilustres Desembargadores, Inez Maria Brito Santos Mi-
randa e José Alfredo Cerqueira da Silva, que o requerente, durante o ano de 2009, constrangeu por diversas 
vezes sua enteada, L.J.N., menina de 11 (onze) anos de idade, à prática de conjunção carnal e de outros atos 
libidinosos, sempre se aproveitando dos momentos em que a genitora da vítima se ausentava para trabalhar. 
Condenação mantida nos termos da sentença, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente 
fechado, pela infração dos art. 213, combinado com os arts. 224, alínea 'a', 226, inciso II, na forma do art. 
71, todos do Código Penal.

Na presente Revisão Criminal, sustenta-se que na justificação judicial em que a vítima retifica decla-
rações anteriores, seu padrasto, o requerente, não praticou nenhum ato libidinoso contra a referida vítima, 
o que constitui prova nova suficiente para demonstrar a necessidade de revisar o acórdão condenatório, 
requerendo, ao fim, em antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão da execução da sentença condenatória 
transitada em julgado, com expedição de alvará de soltura, e, em mérito, a procedência da ação.

A petição inicial da presente revisão, de fls. 02 a 21, veio instruída com os documentos de fls. 22 a 383, 
constituídos na mídia de justificação judicial onde consta a retratação da vítima L.J.N., em 19.08.2014, além 
de declarações conjuntas da Srª. Dilma Santana de Jesus Gonçalves dos Santos, genitora da vítima L.J.N. e 
do Requerente Edmilson Gonçalves dos Santos, perante a 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Salvador, 
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em 14.06.2012 e “Relatório de Acompanhamento II, do Serviço de Acompanhamento Psicossocial – SAP”, 
do Ministério Público, datado de 08.08.2012.

Distribuídos os autos (termo de fl. 384), indeferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela, através da 
decisão de fls. 385 a 387.

Acórdão denegatório de agravo regimental às fls. 400 a 403.

Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª. Lícia Maria de Oliveira, no sentido da procedência da 
ação (fls. 408 a 412).

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos e requisitos para o exame de mérito da presente ação, que deve ser 
pela sua improcedência.

Conforme relatado, a petição inicial da presente revisão, de fls. 02 a 21, veio instruída com os docu-
mentos de fls. 22 a 383, constituídos na mídia de justificação judicial onde consta a retratação da vítima 
L.J.N., em 19.08.2014, além de declarações conjuntas da Srª. Dilma Santana de Jesus Gonçalves dos Santos, 
genitora da vítima L.J.N. e do Requerente Edmilson Gonçalves dos Santos, perante a 8ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Salvador, em 14.06.2012 e “Relatório de Acompanhamento II, do Serviço de Acom-
panhamento Psicossocial – SAP”, do Ministério Público, datado de 08.08.2012, a seguir examinados.

A vítima, L.J.N., em justificação judicial, mídia de fl. 50, em declarações prestadas em 19.08.2014 
– mais de 04 (quatro) anos depois dos fatos delituosos –, afirma que foi induzida pelo pai a acusar seu 
padrasto do crime de estupro, em razão daquele pretender reatar a união com sua mãe; que ela ou a mãe 
compravam anticoncepcional; que com 11 (onze) anos de idade ia em um posto de saúde pegar anticoncep-
cional, sem precisar assinar nenhum documento; que o prontuário era em nome de sua avó; que no próprio 
posto de saúde lhe ministravam anticoncepcional injetável; que não queria mudar da casa de sua mãe e ir 
morar com seu pai; que procurou o Ministério Público para se retratar após o padrasto ser preso; que seu pai 
nunca a levou ao ginecologista; que seu pai a acompanhou ao IML para constatar se ainda era virgem; que 
a Srª Luzinete não morava com seu pai; que nunca tomou anticoncepcional pensando que eram vitaminas; 
que comentou com Suelen (prima da vítima) sobre o uso, pela declarante, de anticoncepcional; que conhece 
a testemunha Valdionar, mas não comentou nada sobre os fatos da denúncia com esta; que contou a sua 
mãe que mentiu sobre o estupro há muito tempo, sem precisar quanto tempo; negou haver usado drogas e 
bebido à época dos fatos; que desde nova lia a bula do anticoncepcional e usava a medicação de acordo com 
as indicações ali referidas (mídia de fl. 50).

A Srª. Dilma Santana de Jesus Gonçalves dos Santos, genitora da vítima L.J.N. e o Requerente Ed-
milson Gonçalves dos Santos se apresentaram à 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Salvador, em 
14.06.2012, e prestaram declarações em conjunto, afirmando, em síntese, que há um mês a vítima L.J.N. 
voltou a morar com os declarantes e sua irmã; que as acusações de L.J.N. foram “[…] articuladas pelo geni-
tor das meninas, em razão de ciúmes pois este nunca aceitou a separação e muito menos a nova relação da 
genitora, fazendo de tudo para separar o casal aqui presente, chegando a ponto de obrigar a filha a criar 
uma calúnia absurda contra o declarante […]”; que mesmo após as declarações falsas, que causaram sua 
condenação, aceitaram L.J.N. em casa; o Requerente Edmilson negou haver praticado qualquer ato libidi-
noso em sua enteada (termo de declarações de fl. 51).
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No “Relatório de Acompanhamento II, do Serviço de Acompanhamento Psicossocial – SAP”, do 
Ministério Público datado de 08.08.2012, consta que a vítima L.J.N. sustentou que prestou informações 
inverídicas sobre o Requerente Edmilson, por orientação de seu genitor, em razão deste desejar a separação 
da sua ex-mulher de seu atual companheiro, o Requerente Edmilson; que acreditava na possibilidade de 
reconciliação dos seus pais, não tendo medido as consequências de seus atos; que acreditava que seu pai a 
acolheria bem, dando-lhe atenção e carinho, fato que não ocorreu (fls. 52 a 54).

Destaca-se constar do mencionado relatório, que "[...] No decorrer do atendimento, a adolescente ver-
balizou por diversas vezes sua contrariedade em comparecer a este Órgão, afirmando que apenas o fazia 
em consideração ao seu padrasto […]”. No parecer psicossocial, consta, ainda, que L.J.N. “está se sentindo 
bem acolhida e amparada, desde que voltou a residir com a sua genitora. No entanto, foi possível verificar 
que a adolescente pode estar passando por um processo de sofrimento psíquico, que pode estar refletindo, 
inclusive, na sua saúde física […]” (grifo ausente no original) (fls. 52 a 54).

Passando à análise de todo o contexto probatório produzido na ação penal originária, constata-se o 
seguinte:

A materialidade foi comprovada através do “Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal” 
nº. 04800/09, de fls. 99/10, contém afirmativa da pericianda de que sofria abuso sexual de seu padrasto; que 
era ameaçada de morte por ele. O exame foi conclusivo no sentido de que “a pericianda possui desvirgina-
mento antigo, em face das roturas himenais cicatrizadas”.

A autoria delitiva se encontra seguramente comprovada na pessoa do requerente, pelas seguintes 
provas:

Na fase inquisitorial (fls. 69/70), a vítima L.J.N. afirmou que

“[…] que EDMILSON, desde que a declarante fez onze anos de idade, passou a abusá-la se-
xualmente, e penetrava o 'pinto dele' na área genital da declarante; que os abusos ocorriam 
sempre a tarde e/ou noite […] A declarante esclarece que algumas vezes dormiam na mesma 
cama e durante a noite seu padrasto a molestava […] que, além disso, seu padrasto manuseava 
a genitália da declarante […] o qual também a ameaçava de morte caso a declarante contasse o 
delito do qual estava sendo vítima à genitora […] que, nesta oportunidade, a declarante contou 
o delito do qual estava sendo vítima a sua madrasta […] que seu padrasto lhe deu uma cartela 
de medicamento, o qual a declarante passou a tomar um por dia; que seu padrasto lhe disse que 
o remédio era 'vitamina'; que sua prima, recentemente, viu o remédio […] que a sua genitora 
sabia que seu padrasto lhe dava essa medicação”.

O genitor da vítima, Domingos João Freitas Nunes, na fase inquisitorial (fl. 71), informa que após 
sua companheira, Luzinete Pereira da Costa, alertá-lo que o padrasto de sua filha entregava cartela de an-
ticoncepcional à L.J.N., resolveu levá-la a um ginecologista, sendo que após a consulta, esta lhe contou dos 
abusos sofridos por Edmilson.

Luzinete Pereira da Costa, companheira do genitor de L.J.N., perante a autoridade policial (fls. 72/73), 
asseverou que uma prima de L.J.N., Suelen, contou que esta usava anticoncepcional; que comentou com a 
mãe desta, e ela já sabia; que após, L.J.N. foi proibida de frequentar a casa do genitor.

Suelen Nunes dos Santos, sobrinha de Domingos João Freitas Nunes, perante a autoridade policial 
(fls. 77/78), informa que L.J.N. lhe informou que seu padrasto lhe dava uma vitamina, mas que pelo nome 
descobriu ser, na verdade, anticoncepcional; que em seus pertences viu uma cartela do mencionado remé-
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dio; que contou os fatos a Lusinete tempos depois; que L.J.N. contou dos abusos sofridos; que esta tinha 
medo do padrasto.

Edmilson Gonçalves dos Santos, na fase inquisitorial (fls. 83 a 85), negou as acusações, sustentando 
que L.J.N. era promíscua, usuária de drogas e bebidas alcóolicas; que comprava anticoncepcional mensal-
mente para L.J.N., com o objetivo de cuidar dela.

No Relatório Psicológico do Projeto VIVER – Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência 
Sexual, firmado por Drª. Fabiana Malheiros Deiró da Silva, consta que L.J.N. afirmou que era abusada há 
muito tempo por seu padrasto, que lhe ameaçava caso contasse a alguém o ocorrido, e que ele lhe obrigava 
a ingerir pílula anticoncepcional (fls. 111 a 114).

No Relatório Social do Projeto VIVER – Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência 
Sexual, firmado por Drª. Emilene Crisóstomo Souza de Meireles, contém declaração da vítima L.J.N., no 
sentido de ser abusada sexualmente por seu padrasto desde junho de 2007; que ele a agredia. Consta que a 
Srª. Luzinete afirmou que desconfiou dos abusos e “'tomou a frente' da situação porque o Sr. Domingos não 
consegue perceber as coisas claramente” (grifo ausente no original) (fls. 116 a 118).

Em Juízo, a vítima L.J.N., sustenta

“que quando tinha 11 anos de idade, o seu padrasto, o acusado, passou a abusar sexualmente 
da declarante, penetrando o pênis na vagina; que além da penetração na vagina, o acusado 
alisava a vagina; que o acusado já pediu para a declarante colocar a boca no pênis dele, mas 
ela não colocou, e o acusado tentou colocar a boca na vagina da declarante mas ela gritou 
pela genitora que estava dormindo juntos na mesma cama e o acusado parou; que os abusos 
ocorreram de 11 até 13 anos de idade, cessado quando a declarante deixou de morar com a 
mãe e o acusado, vindo a morar com o pai; que o acusado ameaçou a declarante de morte caso 
contasse o ocorrido para alguém, chegando a proibir a declarante de frequentar a casa do pai 
[…]; que o acusado comprou o remédio de nome microvilar, e deu para a declarante tomar, 
dizendo que era uma vitamina para a declarante engordar […] que o acusado não levou a de-
clarante ao médico, dando-lhe o remédio por conta própria; que a declarante foi desvirginada 
pelo padrasto […] que sua mãe queria que a declarante negasse os fatos, consubstanciados nos 
abusos sexuais para livrar o marido, o acusado, e o pai da declarante ficar como ruim nessa 
história […] quanto as acusações, a declarante afirma em nome de DEUS, que tudo que ela está 
afirmando é verdade” (fls. 154 a 156).

Dilma Santana de Jesus, mãe da vítima, em Juízo (fls. 157/158), afirmou que L.J.N. nunca lhe falou 
que era abusada pelo padrasto; que não sabia dizer se a filha era virgem ou não; que ministrava anticoncep-
cional para a filha, mas não sabia o nome do medicamento.

Domingos João Freitas Nunes, pai da vítima, em Juízo, informou que sua filha quem lhe relatou os 
abusos sexuais sofridos; que o agressor o ameaçou de morte (fl. 159).

Luzinete Pereira da Costa, madrasta da vítima, em Juízo, sustentou que L.J.N. lhe contou dos abusos, 
e que esta levou a menor ao ginecologista, constatando que a garota não era mais virgem (fl. 160).

Suelen Nunes dos Santos, prima da vítima, em Juízo, asseverou que esta nunca lhe segredou dos 
abusos sexuais; que L.J.N. lhe contou que o padrasto lhe dava vitamina, descobrindo pelo nome do medica-
mento, tratar-se de anticoncepcional (fl. 161).
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Em sua qualificação e interrogatório em Juízo, o Requerente negou os fatos descritos na denúncia; que 
foi um médico que prescreveu anticoncepcional; que acredita que L.J.N. fez isso para que os pais reatassem; 
que L.J.N. era namoradeira (fls. 167 a 169).

Consta do Relatório para o Ministério Público, elaborado pelo CRADIS – Centro Estadual de Aten-
ção ao Adolescente Isabel Souto, firmado pela Coordenadora Técnica, Drª. Eleonora Andrade do Rosário 
(fl. 170), que “Após cerca de 3 a 4 encontros, a adolescente começou a participar mais positivamento do 
grupo: sendo solicitada a presença da genitora da adolescente que fez os profissionais suspeitarem da pos-
sibilidade da adolescente ter sofrido violência sexual, e física pelo pai biológico […]”.

A sentença de fls. 224 a 232, elaborada pelo ilustre Juiz de Direito, Dr. Paulo Cesar Bandeira de Melo 
Jorge, embasando-se na farta prova produzida nos autos, condenou o acusado em 10 (dez) anos de reclusão, 
em regime inicial fechado, não só com mencionando o depoimento firme e convincente da vítima, o qual 
possui papel relevante em crimes que não possuem testemunhas, mas também nas declarações do pai, ma-
drasta e prima desta.

O acórdão questionado, bastante fundamentado, da lavra da eminente Desembargadora, Drª. Nágila 
Maria Sales Brito, reavaliando as provas produzidas, entendeu pela suficiência de provas no sentido da 
materialidade e autoria delitivas na pessoa do ora requerente, mantendo a sentença condenatória, à unani-
midade (fls. 283 a 297).

Dessa forma, a prova dos autos demonstra suficientemente a materialidade e autoria delitivas na pes-
soa do requerente.

Por outro lado, e como acima exposto, o argumento principal para a retratação não subsiste quando 
se analisa a prova produzida na ação penal originária correspondente. Segundo a vítima L.J.N., seu pai a 
influenciou a incriminar seu padrasto (Requerente Edmilson) para que aquele pudesse voltar a conviver 
maritalmente com sua mãe. Porém, é explícito nos autos que a primeira pessoa que cogitou o fato da víti-
ma L.J.N. ter sido estuprada foi Suelen, sua prima, ao saber que ela usava anticoncepcional, pensando ser 
“vitamina” (fl. 161).

A segunda pessoa a refletir sobre a ação criminosa referida foi Luzinete Pereira da Costa, madrasta 
da vítima, pessoa que a levou ao ginecologista, ocasião em que se constatou que a menor havia sido des-
virginada, e, desconfiada da possibilidade de que o padrasto seria o autor de tais abusos, “'tomou a frente' 
da situação porque o Sr. Domingos [pai da ofendida] não consegue perceber as coisas claramente” (grifo 
ausente no original) (fls. 116 a 118 e 160).

Evidencia-se que o pai da vítima, Sr. Domingos João, somente tomou ciência dos fatos delituosos após 
a iniciativa da sua então companheira Sra. Luzinete Pereira da Costa, no sentido de apurar os abusos pra-
ticados contra sua filha, não havendo coerência em se afirmar, agora, que o pai influenciou a filha a mentir 
para se reaproximar da mãe.

Destaca-se que todas as declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na ação penal de 
origem, são coerentes, conforme já examinado.

Ressalta-se a influência do Requerente Edmilson, na condição de padrasto de L.J.N., na mudança 
de atitude desta, situação que lhe causou um grande sofrimento psíquico, o qual poderia, inclusive, estar 
influindo na saúde física da vítima, conforme constatado no Relatório do setor de Acompanhamento Psi-
cossocial do Ministério Público:
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“No decorrer do atendimento, a adolescente verbalizou por diversas vezes sua contrariedade 
em comparecer a este Órgão, afirmando que apenas o fazia em consideração ao seu padrasto 
[…]”. No mesmo parecer psicossocial, consta que L.J.N. “está se sentindo bem acolhida e am-
parada, desde que voltou a residir com a sua genitora. No entanto, foi possível verificar que 
a adolescente pode estar passando por um processo de sofrimento psíquico, que pode estar 
refletindo, inclusive, na sua saúde física […]” (grifo ausente no original) (fls. 52 a 54).

Além disso, constata-se que o Requerente Edmilson Gonçales dos Santos praticou as ações delituosas 
contra a vítima L.J.N. no ano de 2009, sendo que a petição do procedimento de justificação judicial só foi 
elaborada em 28.05.2014, mais de quatro anos depois, e somente após a prisão do mencionado requerente 
(fls. 03 a 11, dos autos da ação de justificação judicial nº. 0320667-28.2014.8.05.0001).

Merece destaque o fato da vítima fazer uso de anticoncepcional ministrado pelo Requerente Edmil-
son, conforme depoimentos suficientemente examinados.

Insubsistentes e isoladas do contexto probatório as declarações posteriores da vítima L.J.N., afirma-
tivas de que aos 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade comparecia a Posto de Saúde para receber aplicação de 
medicação anticoncepcional injetável, e ainda ser atendida pelos servidores do referido posto.

Do exposto, julga-se improcedente a presente Revisão Criminal, por decisão de maioria.

*****

TJBA – Revisão Criminal nº 0002586-05.2017.805.0000, Seção Criminal, Relator: Des. José Alfredo Cer-
queira da Silva, julgado em 07/03/2018

REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENA-
TÓRIA É CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL (INC. I, 
DO ART. 621, DO CPP). A SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE SE PRETEN-
DE REVISAR FOI SUBSTITUÍDA PELO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL, 
QUANDO EXAMINOU O MÉRITO DO APELO DEFENSIVO. MATÉRIA 
OBJETO DA REVISÃO JÁ DISCUTIDA E, INCLUSIVE, ACOLHIDA NO 
ÂMBITO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO 
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, 
INC. VI, DO CPC, C/C O ARTIGO 3º DO CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Revisão Criminal nº 0002586-05.2017.8.05.0000, oriundo da 
Comarca de Serrinha – Ba, em que figura como requerente, Paulo Jorge Alves de Goes, como requerido, o 
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em extinguir, sem resolução de mérito, a ação de revisão criminal, pelas 
razões contidas no voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Paulo Jorge Alves de Goes, com base no inciso I, do 
artigo 621, do Código de Processo Penal.
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O revisionando aduz que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso de lei, por considerá-la 
desprovida de fundamentação no que se refere à dosimetria da pena, sob a alegação de que o Magistrado a 
quo teria fixado a pena-base acima do mínimo legal, sem a devida observância dos critérios estabelecidos 
pelo art. 59 do Código Penal.

Nos termos do parecer de folhas 26/29, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento 
desta ação revisional.

É o relatório.

VOTO
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido revisional, alegando a falta 

de interesse de agir, em razão de a pretensão aduzida nesta ação já ter sido atendida em sede da apelação 
interposta pela defesa.

Com efeito, o revisionando ataca, por toda a exordial, somente aspectos da sentença exarada pelo Juiz 
de 1º Grau, o que é possível constatar da leitura de alguns trechos da petição inicial. Vejamos (grifo nosso):

“(…).
A fundamentação utilizada pelo Revisionando para o ajuizamento da presente ação autônoma 
fundamenta-se, em linhas gerais, na contrariedade a texto expresso de lei na sentença condena-
tória, haja vista os erros encontrados no tocante a sua fundamentação e a dosimetria da pena.
No caso dos autos a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação, haja vista 
que não realiza, dentro dos legais a dosimetria da pena aplicada.
(…).
Na situação em tela, data vênia, a sentença prolatada pelo MM. Juiz de piso é nula por au-
sência de fundamentação no tocante a aplicação da pena, haja vista que não realiza um cotejo 
analítico concreto e adequado para o estabelecimento da reprimenda.
(…).
DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, e aos ensinamentos da doutrina e jurisprudência acima referencia-
dos, requer, o provimento da presente Revisão Criminal para rescindir o trânsito em julgado 
da sentença condenatória e anular, haja vista que esta foi prolatada contra a texto expresso 
de lei, como visto.
(…).”.
Contudo, em verdade, o revisionando deveria se insurgir em face do Acórdão proferido pela 
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, quando julgou o recurso de 
apelação interposto pela defesa, visto que a referida decisão colegiada substituiu a sentença 
proferida pelo Magistrado a quo.

Desse modo, a presente ação revisional carece de interesse processual, uma vez que o venerando 
acórdão que examinou o mérito da causa, inclusive acolhendo o ponto da irresignação defensiva referente à 
dosimetria de pena, proferido pelo supracitado órgão colegiado, ao julgar o recurso de apelação interposto 
em face da sentença condenatória, substitui a sentença monocrática.

Ou seja, deve ser extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, a revisão cri-
minal que pretende rescindir sentença de primeiro grau que já foi substituída por acórdão do Tribunal que 
examinou o mérito, ainda mais quando o tópico da sentença que se pretende revisar, além de já ter sido 
objeto de discussão no âmbito da apelação julgada, foi reformado por este tribunal no mesmo sentido do 
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que pretende o revisionando, visto que esta egrégia Corte de Justiça já reformou a sentença de primeiro grau 
para afastar as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu, passando a fixar sua pena-base no 
mínimo legal. No mesmo sentido já se posicionou outros Tribunais de Justiça. Vejamos:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 
ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Implica em extinção 
do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, a revisão criminal que 
pretende rescindir sentença de primeiro grau que já foi substituída por acórdão do Tribunal 
que examinou o mérito.”. (TJ-ES – RVCR: 00051105920158080000, Relator: PEDRO VALLS 
FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de 
Publicação: 12/06/2015)

Mutatis mutandis, se a sentença que se pretende revisar foi substituída por acórdão, não existe interes-
se processual na invalidação daquela, aplicando-se, no caso em espécie, o mesmo posicionamento adotado 
no seguinte julgado de apelação cível, in verbis:

"AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO 
DE RESCISÃO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 512 
DO CPC. Extingue-se sem julgamento do mérito a ação rescisória que pretende desconstituir 
sentença de primeiro grau quando há acórdão do tribunal examinando o mérito da ação, em 
face da carência de ação por falta de interesse processual, pois a sentença que se preten-
de rescindir não mais existe, tendo sido substituída pelo acórdão. (art. 512, CPC).". (TJMG; 
ARES 1.0000.07.463260-5/000, 7º Grupo de Câmaras Cíveis; Rel. Des. Elias Camilo, DJEMG 
12/03/2010).

Ante o exposto, com base no artigo 485, inc. VI, do CPC, c/c o artigo 3º do CPP, voto pela extinção, 
sem julgamento do mérito, desta ação de revisão criminal.

*****
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TJBA – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0007738-34.2017.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relator(a): 
Des. Emílio Salomão Resedá, julgado em 25/04/2017

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR EX-
TINTIVA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. CONTROLE ABSTRATO 
DE CONSTITUCIONALIDADE. SUJEIÇÃO. POSSIBILIDADE. EN-
TENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE NO STF. REJEI-
ÇÃO. MÉRITO. LEI DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. PREVISÃO 
DE ÔNUS E OBRIGAÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE ESPORTES, TRÂNSITO, CULTURA E TURISMO. INICIATIVA 
PARLAMENTAR DE VEREADOR. INCABIMENTO. ART. 77, VI, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AFRONTA. TEMA DE INI-
CIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. LEI 
SANCIONADA PELO GESTOR. DESIMPORTÂNCIA, PARA EFEITOS 
DE CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. PEDIDO DA AÇÃO. PROCEDÊNCIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0007738-
34.2017.8.05.0000, de Cachoeira, em que é requerente Fernando Antonio da Silva Pereira – Prefeito do 
Município de Cachoeira, e requerida a Câmara de Vereadores do Município de Cachoeira.

ACORDAM os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, em sua composição plenária, 
por votação unânime, em rejeitar a preliminar e julgar procedente o pedido na ação, para DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal de Cachoeira nº 1177/2016, pelas razões que se seguem.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Fer-
nando Antonio da Silva Pereira, Prefeito do Município de Cachoeira, objetivando a declaração de in-
constitucionalidade da Lei 1.177/2016, que “Regulamenta mais obrigações as Secretarias de Esportes, 
Trânsito, Cultura e Turismo de Cachoeira, a partir de 1º de janeiro de 2017”, de iniciativa do Vereador 
Júlio César Costa Sampaio (Projeto de Lei n. 14/2016), alegando o requerente, em síntese, a existência de 
vício de origem, pois a Lei dispõe sobre matéria de iniciativa reservada ao Prefeito, incorrendo, assim, 
em flagrante afronta ao art. 77, VI e VII da Constituição do Estado da Bahia, de modo que “a iniciativa 
de matérias reservadas ao Poder Executivo não pode ser suprida por membro do Poder Legislativo, 
naquilo que se denomina usurpação de iniciativa”. Requer-se a tutela de urgência, com a imediata sus-
pensão da Lei, por afronta aos preceitos insculpidos nos arts. 1º, §2º, V e VI, c/c art. 77, VI e VII, todos 
da Constituição da Bahia.

À fl. 32 determinou-se a ouvida da requerida e do Ministério Público, este, com manifestação às 
fls. 79/85, pugnando pela intimação do requerente para juntada da procuração com poderes específicos e 
ainda a intimação pessoal do Procurador-Geral do Estado, orientações seguidas pelo despacho de fl. 87.
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Regularmente citada, a Câmara Municipal de Cachoeira não apresentou manifestação, consoante 
a certidão de fl. 77. Juntada de procuração à fl. 92, vindo aos autos nova manifestação do Ministério 
Público com reiteração da promoção de fls. 79/85, requerendo a intimação pessoal do Procurador-Geral 
do Estado.

Em petitório de fls. 104/109, o Procurador-Geral do Estado levantou preliminarmente a inadequa-
ção da via eleita, sob o fundamento ser lei apenas em sentido formal a Lei Municipal 1.177/2016, por 
faltar-lhe generalidade e abstração, o “que, na jurisprudência da Suprema Corte, se considera como ne-
cessária a acionar o controle concentrado de constitucionalidade”, pontuando que “Na jurisprudência 
do STF, só se consideram objeto idôneo do controle abstrato de constitucionalidade os atos normativos 
dotados de generalidade, o que exclui os que, malgrado sua forma de lei, veiculam atos de efeito concre-
to (ADI 1.1716, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27.03.1989)”. No mérito, transcreve decisão do STF 
no sentido de que “Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da administração pública é de 
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, e, da CF). Princípio da Simetria. Afronta 
também ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). Reconhecida a inconstitucionalidade de 
dispositivo de lei, de iniciativa parlamentar, que restringe matérias a serem publicadas no Diário Oficial 
do estado por vício de natureza formal e material (ADI 2.294, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)”.

Encampando a mesma tese a Procuradoria de Justiça, pugnou, preliminarmente, pela extinção do 
processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita e, caso ultrapassada a prefacial, no mé-
rito, opina pela declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 1177/16, por violação dos 
arts. 1º, §2º, 77, VI e VII, da Constituição do Estado da Bahia.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VOTO

A questão cinge-se ao exame da constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.177/2016, que regula-
mentou mais obrigações às Secretarias de Esportes, Trânsito, Cultura e Turismo da cidade de Cachoeira, 
tratando o texto legal de questões referentes à “Corrida da Fogueira”, evento cívico daquela localidade. Este 
é o conteúdo da Lei:

Art. 1º – Regulamenta mais obrigações as Secretarias de Esportes, Transporte e Trânsito. Cul-
tura e Turismo do município da Cachoeira, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º – Fica a Secretaria de Esportes do município da Cachoeira, responsável pela Inscrição, 
Organização e Premiação da Corrida da Fogueira, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 3 º – A Corrida da Fogueira será realizada a cada ano no dia 24 de junho, como manda 
a tradição,

Art. 4º – A Corrida da Fogueira terá saída, chegada e premiação frente ao prédio da Câmara 
de Vereadores.

Art. 5 º – A Secretaria de Cultura e Turismo fica responsável pela organização e confecção dos 
Mastros Históricos denominados Paus da Bandeira, todo dia 1º de junho.

Art. 6º – Os Mastros Históricos confeccionados saíram do Prédio da Câmara de Vereadores 
para o bairro do Caquende e Rua da Feira, acompanhados de uma das Filarmônicas.do Muni-
cípio e o TG-06-002 de Cachoeira e população em geral.
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Art. 7 º – Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável em confeccionar dois Mastros 
Históricos para os vereadores, prefeito, Vice-prefeito e demais autoridades e o povo em geral 
conduzirem para as extremidades dos bairros Caquende e Rua da Feira.

Art. 8º – Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável em confeccionar dois Mastros 
Históricos Simbólicos para os Vereadores Mirins, Alunos das escolas do município e comuni-
dades em geral conduzirem para as extremidades dos bairros Caquende e Rua da Feira.

Art. 9º – Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável pela construção, ornamentação 
e iluminação das Casas dos Caboclos, sendo duas em frente ao prédio da Câmara, uma no 
bairro do Caquende e outra no bairro da Rua da Feira,

Art. 10º – Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável pela ornamentação do carro e 
do Caboclo para serem conduzidos aos bairros do Caquende, Rua da Feira e para a cidade 
vizinha, São Félix.

Art. 11º – Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável junto a Igreja pela organização 
do Corpus Christi no município de Cachoeira

Art. 12º – Fica a Secretaria de Transporte e Trânsito responsável F pela organização e coorde-
nação do trânsito no dia da Corrida da Fogueira e na condução do carro do Caboclo para os 
bairros Caquende e Rua da Feira.

Art. 13º – Fica a Secretaria de Transporte e Trânsito responsável pela organização e coorde-
nação do trânsito todo dia 27 de junho a partir das 19:00h, onde as autoridades conduzirão os 
carros dos caboclos para a cidade vizinha, São Félix.

Art. 14º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 15º – Revogam-se as disposições em contrário.

Inicialmente, analisa-se a preliminar levantada, ligada à extinção do feito em função da inadequação 
da via eleita pelo requerente, diante da alegada natureza de efeitos concretos da lei em tela, que seria desti-
tuída de abstração e generalidade e, por conseguinte, inábil a subsidiar a ação de constitucionalidade.

É certo ter o Supremo Tribunal Federal consolidado jurisprudencialmente o entendimento de que “Os 
atos normativos que se sujeitam ao controle de constitucionalidade concentrado reclamam generalidade e 
abstração” (ADI 3573, Rel. Min. Carlos Brito, Relator p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado 
em 01/12/2005) e “Atos estatais de efeitos concretos, ainda que veiculados em texto de lei formal, não se 
expõem, em sede de ação direta, a jurisdição constitucional abstrata do Supremo Tribunal Federal” (ADI 
842 MC, Rel. Min. Celso de Melo, Tribunal Pleno, DJ 14-05-1993), não aceitando a Corte Maior, até então, 
a possibilidade de discutir, na seara do controle abstrato, a constitucionalidade de normas sem generalidade 
e abstração.

Entretanto, a partir de 2008, a jurisprudência da Corte foi parcialmente revista, para se admitir o con-
trole abstrato da constitucionalidade, mesmo daqueles atos entendidos como lei somente em sentido formal, 
como foi decidido na ADI 4048/MC e ADI 4049, esta, em cuja ementa restou consignado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 402, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CONVER-
TIDA NA LEI Nº 11.656, DE 16 DE ABRIL DE 2008. ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAOR-
DINÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DA IMPREVISIBILIDADE E 
DA URGÊNCIA (§ 3º DO ART. 167 DA CF), CONCOMITANTEMENTE. 1. A lei não precisa de 
densidade normativa para se expor ao controle abstrato de constitucionalidade, devido a que 
se trata de ato de aplicação primária da Constituição. Para esse tipo de controle, exige-se den-
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sidade normativa apenas para o ato de natureza infralegal. Precedente: ADI 4.048-MC. (...).  
(ADI 4049 MC, Relator Min. Carlos Brito, Tribunal Pleno, PUBLIC 08-05-2009)

A reorientação se firmou a partir de julgamentos seguintes, como o da ADI 3949 MC/DF, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 07.08.2009 e do RE 412921 AgR/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJE 15.03.2011.

Também este Tribunal da Bahia, em composição plena, em recentíssimo julgado, decidiu unanime-
mente no mesmo sentido do Pretório Excelso, consoante o destaque da respectiva ementa, abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...). OPINATIVO DA PROCURADORIA 
GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE NÃO SE CONHECER DA ADIN PROPOSTA QUAN-
TO À EMENDA PARLAMENTAR MODIFICATIVA, POR NÃO POSSUIR ABSTRAÇÃO, GENE-
RALIDADE E IMPESSOALIDADE NECESSÁRIAS AO CONTROLE DE CONSTITUCIONA-
LIDADE ABSTRATO, E, NO QUE SE REFERE À EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA, 
POR SUA IMPROCEDÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. AFASTAMENTO DA 
PRELIMINAR ARGUÍDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JU-
RISPRUDENCIAL RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE ADMITE A POS-
SIBILIDADE DE SER EXERCIDO O CONTROLE CONCENTRADO POR VIA DE AÇÃO, ATÉ 
MESMO QUANDO SE CUIDE DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS. (c).

(ADI 0003428-19.2016.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, RELATOR: JOSÉ ALFREDO CER-
QUEIRA DA SILVA, JULGAMENTO: 08 DE NOVEMBRO DE 2017)

E plenamente justificável afigura-se a modificação interpretativa de entender inexistentes – para efei-
tos de subsidiar a ação de constitucionalidade – diferenças entre leis com generalidade e abstração daquelas 
outras sem tais atributos, em função destas, ditas leis apenas em sentido formal, decorrerem da vontade do 
legislador de colocar certos atos, mesmo de efeitos concretos, sob a forma de lei, e, para a qual a Constitui-
ção prevê o controle abstrato, sem óbices. Além disso é o processo de controle da constitucionalidade que 
deve ser realizado em abstrato e não o ato legislativo em si.

A lição doutrinária delineia e esclarece o tema:

Não se discute que os atos do Poder Público sem caráter de generalidade não se prestam 
ao controle abstrato de normas, porquanto a própria Constituição elegeu como objeto desse 
processo os atos tipicamente normativos, entendidos como aqueles dotados de um mínimo de 
generalidade e abstração.

Ademais, não fosse assim, haveria uma superposição entra a típica jurisdição constitucional e 
a jurisdição ordinária .

Outra há de ser, todavia, a interpretação, se se cuida de atos editados sob a forma de lei, Nesse 
caso, houve por bem o constituinte não distinguir entre leis dotadas de generalidade e aquelou-
tras, conformadas sem o atributo de generalidade e abstração. Essas leis formais decorrem ou 
da vontade do legislador ou do desiderato do próprio constituinte, que exige que determinados 
atos, ainda que de efeito concreto, sejam editados sob a forma de lei (v.g., lei de orçamento, 
lei que institui empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública).

[...]

Ressalte-se que não se vislumbram razões de índole lógica ou jurídica contra a aferição da 
legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas, até porque abstrato – isto é, não 
vinculado ao caso concreto – há de ser o processo e não o ato legislativo submetido ao controle 
de constitucionalidade.
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Os estudos e análises no plano da teoria do direito indicam que tanto se afigura possível for-
mular uma lei de efeito concreto – lei casuística – de forma genérica e abstrata quanto seria 
admissível apresentar como lei de efeito concreto regulação abrangente de um complexo mais 
ou menos amplo de situações.

Todas essas considerações parecem demonstrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal não andou bem ao considerar as leis de efeito concreto inidôneas para o controle 
abstrato de normas.

Em boa hora, ao apreciar a ADI 4.048, o Plenário do STF promoveu revisão de sua juris-
prudência, ao conceder medida liminar no sentido de reconhecer que as leis orçamentárias 
também poderiam ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, no entendimento 
de que e o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvér-
sia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto 
ou abstrato de seu objeto"." (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional, 10. ed. re. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 1.161/1.168).

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as leis de efeitos concretos não eram admiti-
das como objeto de ADI em razão da ausência de generalidade e abstração. Todavia, o Tribu-
nal alterou este posicionamento no julgamento de seis ações diretas de inconstitucionalidade 
(...) que tinham como objeto medidas provisórias editadas pelo Presidente da República con-
tendo abertura de créditos orçamentários. A decisão adotada foi no sentido de exigir apenas 
que a controvérsia constitucional suscitada em abstrato, "independente do caráter geral ou es-
pecífico, concreto ou abstrato de seu objeto". Como a Constituição estabelece como objeto "lei 
ou ato normativo", este entendimento somente se aplica no caso de leis em sentido amplo, não 
podendo ser estendido aos atos administrativos de efeitos concretos, por não se enquadrarem 
como atos normativos e, menos ainda, como lei.

(NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Método, 2009, 3ª ed. p. 
265/266.)

Desta forma, desimporta à qualificação para sujeitar-se ao controle abstrato de constitucionalidade 
seja a lei de efeitos concretos ou possua caráter genérico e abstrato, bastando, apenas, para tanto, que seja 
lei em sentido formal, consoante o posicionamento adotado pelo STF e também por este Tribunal da Bahia

Assim sendo, adequada revela-se a presente via eleita pelo requerente, razão porque se rejeita a pre-
liminar suscitada.

No mérito, evidente o defeito formal de que padece a Lei supramencionada, configurado em vício de-
corrente do não cabimento de ter tido iniciativa do Poder Legislativo local, através do Vereador Júlio César 
Costa, conforme fl. 28.

A Lei 1177/2016 regulamenta mais obrigações às Secretarias de Esportes, Transporte e Trânsito, Cul-
tura e Turismo do município da Cachoeira, a partir de 1º de janeiro de 2017, vindo de afrontar diametral-
mente o quanto posto na Constituição do Estado da Bahia, art. 77, incisos VI e VII, assim redigidos:

Art. 77 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado os projetos que disponham sobre: 

(..).

VI – criação, estruturação e competência das Secretarias e demais órgãos da administração 
pública;

VII – organização administrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou redução de 
despesas.
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Desta forma, impõe-se aos Municípios, por força do princípio da simetria, a observância ao processo 
legislativo inserto na Constituição Estadual, que, em seu art. 77, inciso VI, informa serem de iniciativa pri-
vativa do executivo os projetos que disponham sobre a criação, estruturação e competência das Secretarias 
e demais órgãos da administração pública.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"...impõe-se à observância do processo legislativo dos Estados membros as linhas básicas do 
correspondente modelo federal, particularmente as de reserva de iniciativa, na medida em que 
configuram elas prisma relevante do perfil do regime positivo de separação e independência 
dos poderes, que é princípio fundamental ao qual se vinculam compulsoriamente os ordena-
mentos das unidades federadas"
(Pleno do STF, Adin n. 872-RS-Liminar, 03.06.93, Relator o Sr. Ministro SEPÚLVEDA PER-
TENCE, RTJSTF, 1 51/425).

Todavia, a Lei Municipal de Cachoeira, nº 1177/2016, dispôs sobre a competência das Secretarias 
municipais da Comuna, criando e definindo atribuições, por iniciativa exclusiva da Câmara de Vereadores, 
através de um dos seus representantes, contrariando o inciso VI, do art. 77, da CE, além de contrastar, tam-
bém, com o inciso VII, do mesmo artigo, por incorrer na promoção de inegável aumento de despesas pú-
blicas a partir das iniciativas ordenadas, sem, inclusive, qualquer alusão à origem dos recursos que seriam 
empreendidos na consecução do objetivo da Lei, em franca afronta aos ditames da Carta Magna Estadual, 
malferindo, com isso, o basilar fundamento constitucional da separação e independência dos poderes, cuja 
concepção tripartite remonta à ideia aristotélica e resta consignado no art. 2º, da Constituição Federal.

Assim, a Lei padece de vício de iniciativa, pois legisla sobre tema incabível de sua apreciação, haven-
do, ante a propositura de iniciativa parlamentar da Câmara de Vereadores, usurpação de prerrogativa do 
Poder Executivo.

Quanto a tal defeito, ensina José Afonso da Silva:

“A Constituição contém regras rígidas sobre a iniciativa das leis, regras que têm que ser ob-
servadas no processo de formação das leis, sob pena de estas padecerem do vício de incons-
titucionalidade por defeito de iniciativa. Esse defeito é especialmente condenado quando haja 
desrespeito às regras de iniciativa exclusiva, que tem sido a causa mais comum de inconstitu-
cionalidade formal, porque se dá, no caso, uma usurpação de competência constitucionalmen-
te estabelecida”
(Processo Constitucional de Formação das Leis. 2. ed., Malheiros, 2007. p. 346).

E pontifica o STF:

“(...). O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação 
do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja 
ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo 
irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Nem mesmo a 
ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 
quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical”
(ADI 1381 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/1995, 
DJ 06-06-2003 PP-00029 EMENT VOL-02113-01 PP-00050)

Desimporta tenha havido a sanção do Prefeito à Lei em comento, pois este ato do Poder Executivo 
não possui o condão de convalidar o vício de iniciativa ou a constitucionalidade que se pretende do ato 
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legislativo discutido, já tendo o STF decidido que “Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder 
Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o con-
dão de sanar esse defeito jurídico radical” (ADI 1197, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, public. 
31-05-2017) e também que “A sanção do Governador do Estado à proposição legislativa não afasta o vício 
de inconstitucionalidade formal” (ADI 2113, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, public. 21-08-2009).

Ressalte-se o cabimento deste julgamento definitivo da ação, por autorização do art. 12, da Lei 9868/99.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar e julga-se procedente o pedido na ação, para DECLARAR 
A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal de Cachoeira nº 1177/2016.

*****

TJBA – Procedimento Comum nº 0006492-37.2016.805.0000 – Tribunal Pleno – Relatora : Desa. Dinalva 
Gomes Laranjeira, julgado em 25/10/2017

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO 
DEMANDANTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 
APRECIAÇÃO OPORTUNA. PRETENSÃO DE REPASSE, AO MUNI-
CÍPIO AUTOR, DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO RECEBIDOS PELO 
ESTADO DA BAHIA. DIREITO RECONHECIDO, EM TESE, APENAS 
AOS MUNICÍPIOS CONFRONTANTES OU PRODUTORES DE TAIS 
RECURSOS, OU QUE, DE ALGUMA FORMA, INTEGREM A CADEIA 
PRODUTIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. 
HIPÓTESE INOCORRENTE NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE OBRI-
GAÇÃO LEGAL DO ESTADO DA BAHIA EM PROMOVER OS REPAS-
SES PRETENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I – A tese de falta de interesse de agir do demandante, suscitada pela Douta Pro-
curadoria de Justiça, funda-se na inexistência de legislação estadual versando 
sobre a distribuição dos recursos financeiros objeto da lide. Trata-se, entretanto, 
de questão umbilicalmente relacionada ao mérito dos pleitos vestibulares, que 
com ele será analisada.

II – Nas questões de fundo, o Município autor pretende ser beneficiado com o 
repasse de parte das verbas obtidas pelo Estado da Bahia, em decorrência da 
exploração de recursos naturais em âmbito estadual.

III – Os pleitos se mostram insubsistentes, na espécie, pois, na linha da jurispru-
dência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “o direito à percepção de 
royalties está ligado diretamente à atividade de extração do recurso natural, 
não tendo a lei beneficiado os municípios em que há simples passagem de 
equipamentos associados ao processo de distribuição” (STJ, AgRg no REsp: 
1362051/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 01/04/2014, Segunda 
Turma)
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IV – Tal exigência decorre do fato de que os royalties de petróleo e gás natu-
ral são devidos como compensação pela atividade de extração desses insumos, 
destinando-se, precipuamente, à reparação dos danos sofridos pelas regiões im-
pactadas pela produção. Logo, se não se enquadra nas hipóteses legais que, em 
tese, justificariam o repasse pretendido, não se qualifica o demandante como 
beneficiário da verba reclamada.

V – In casu, o Município autor não se desincumbiu do ônus de comprovar ser 
produtor de petróleo ou gás natural ou, de alguma forma, integrar a cadeia pro-
dutiva de extração desses recursos, ônus que lhe foi expressamente imputado du-
rante o saneamento do feito, donde emerge o descabimento do pedido formulado.

VI – A pretensão do demandante não procede, sequer, a partir da interpretação 
conferida ao art. 9º, da Lei nº 7.990/89, uma vez que tal norma expressamente 
dispõe que a parcela pertencente aos Municípios deve observar os mesmos cri-
térios de distribuição de recursos previstos pelo artigo 158, IV, da Constituição 
Federal, que, de seu turno, destina parte do produto da arrecadação do ICMS aos 
Municípios, especificando, em seu parágrafo único, inciso I, que tal verba será 
paga "na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação 
de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios".

VII – Recorrendo, uma vez mais, à jurisprudência consolidada pelo STJ, tem-se 
que, "de acordo com o art. 9º da Lei n. 7.990, de 1989, deve o Estado recebe-
dor dos referidos royalties repassar, mensalmente, a título de compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural, ao município onde tal 
ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento)." (REsp 990.695/ES, Rel. 
Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 06/03/2012)

VIII – Improcedência dos pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os De-
sembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade 
de votos, em JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do quanto fundamentado no voto 
da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento ordinário ajuizado pelo Município de São Francisco do Conde, contra o 
Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência, de competência originária deste Tribunal de Justiça.

Do que, sinteticamente, se extrai dos autos, o autor pretende a condenação do Ente Público estadual 
ao repasse do percentual previsto na Lei nº 7.990/89, relativo aos royalties do petróleo, a ser calculado com 
base no Índice de Participação dos Municípios – IPM/ICMS.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

286

Segundo o requerente, “mesmo existindo legislação federal determinando que 25% dos royalties 
recebidos pelo Estado demandado sejam repassados aos seus Municípios membros, e mesmo estando a 
União totalmente em dia com o repasse destes valores ao Estado da Bahia, até os dias atuais nem um 
único centavo foi depositado nas contas dos autores”.

Defende que a legislação de regência da matéria garante a todos os Municípios, independentemente 
de integrarem a cadeia produtiva do petróleo, o direito ao repasse de percentual pago a título de royalties, 
donde emergiria a validade das teses exordiais.

Cita precedentes jurisprudenciais que entende favoráveis a sua tese e, com base nesses fundamentos, 
pugna pela concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que o Estado da Bahia promova 
créditos e depósitos mensais em conta específica do demandante, relativos à “compensação financeira dos 
royalties da exploração do petróleo e gás natural”, até o julgamento final.

No mérito, requer a confirmação da liminar vindicada, com a procedência dos pedidos formulados, 
condenando-se o réu no pagamento, ao autor, dos royalties indevidamente retidos pelos últimos cinco anos.

A pretensão exordial foi instruída com os documentos de fls. 17/27.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 29/30.

Em sua defesa, de fls. 35/56, o Estado da Bahia alega, inicialmente, que o pedido formulado na ves-
tibular ressente-se de base legal, em decorrência da revogação de todos os dispositivos legais mencionados 
pelo artigo 9º, da Lei nº 7.990/89, que constitui a causa de pedir da demanda.

Argumenta que “jamais poder-se-ia alegar que o artigo 48 da Lei 9.478/97 restabeleceu a eficácia 
do artigo 9º da Lei 7.990/89 (…), quer porque tal disposição seria ineficaz para restabelecer a vigência 
dos artigos 2º, parágrafo primeiro, 6º, parágrafo terceiro, e 7º, todos da referida Lei 7.990/89; quer por-
que estava a disciplinar a percepção de royalties pela exploração de petróleo assegurada em contrato 
de concessão legitimamente”.

Defende, ademais, que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 20, §1º, a participação no re-
sultado da exploração de petróleo e outros recursos naturais aos Municípios em cujos territórios ocorra a 
respectiva extração, hipótese em que não se enquadra o demandante. Com base nessa premissa, pugna pelo 
reconhecimento, em controle difuso, da inconstitucionalidade do citado artigo 9º, da Lei nº 7.990/89, por 
desbordar, a interpretação a ele conferida pelo autor, do sentido e alcance das disposições constitucionais 
sobre o tema.

Argumenta, ainda, que eventual decisão favorável ao demandante geraria flagrante ofensa ao prin-
cípio da isonomia e ao pacto federativo, uma vez que os demais Municípios não produtores passariam a 
receber tratamento distinto daquele destinado ao autor.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a participação dos Estados nos royalties dos 
recursos naturais são receitas originárias desses Entes Federativos, não obstante se tratem, tais recursos, 
de bens da União, razão pela qual não poderia, legislação federal, determinar qualquer repasse dos Estados 
aos Municípios.

Por tal razão, afirma que a Constituição Estadual, em seu artigo 204, garante a autonomia do Estado 
da Bahia para gerir as receitas decorrentes da exploração de recursos naturais em seu território, destinando-
-as à geração de energia e energização rural. Nessa linha de intelecção, indica a existência de Lei Estadual, 
sob o nº 9.281/2004, que regulamenta a destinação dos recursos.

Pugna, nestes termos, pela improcedência dos pedidos iniciais.
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Através do despacho de fls. 80/81-v., foram intimadas as partes para especificarem as provas que pre-
tendiam produzir, fixadas as questões de fato da demanda e distribuídos os ônus probatórios, nos termos 
do artigo 357, do CPC vigente.

O Município autor manifestou-se às fls. 84, requerendo o julgamento do feito “no estado em que se 
encontra”, assim como o Estado da Bahia, consoante se observa da petição de fls. 88.

Em atenção ao opinativo ministerial de fls. 94/96, as partes foram novamente intimadas, desta feita 
para apresentação de razões finais escritas, sobrevindo aos autos as peças de fls. 104/107 (autor) e 110/127 
(réu), em que foram reiterados os argumentos inaugurais dos litigantes.

Em nova vista dos autos, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou o opinativo de fls. 136/145, 
pugnando, inicialmente, pela extinção do processo, por falta de interesse de agir do demandante, diante da 
ausência de normatização estadual versando sobre a distribuição dos recursos financeiros objeto da lide, 
bem como, no mérito, pela improcedência dos pleitos vestibulares.

Este é o relatório que encaminho à Secretaria do Tribunal Pleno, para oportuna inclusão em pauta de 
julgamento, nos termos dos artigos 931, caput e 934, caput, ambos do CPC/15.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de procedimento ordinário ajuizado pelo Município de São Francisco 
do Conde, contra o Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência, em que se pretende a condenação 
do Ente Público estadual ao repasse do percentual previsto na Lei nº 7.990/89, relativo aos royalties do pe-
tróleo, a ser calculado com base no Índice de Participação dos Municípios – IPM/ICMS.

Antes de tudo, convém registrar que a prefacial suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no 
opinativo de fls. 136/145, atinente à suposta falta de interesse de agir do demandante, confunde-se com o 
mérito da pretensão, uma vez que, segundo o parquet, a extinção do processo seria imperiosa, diante da 
inexistência de legislação estadual versando sobre a distribuição dos recursos financeiros decorrentes dos 
royalties de petróleo.

Entendo, portanto, que a matéria deve ser conhecida quando do enfrentamento do mérito da demanda 
proposta.

Pois bem.

A questão submetida ao crivo desta Corte Estadual conta com peculiaridade que limita, de forma 
objetiva, o conhecimento da matéria atinente à distribuição dos royalties de petróleo aos Entes Públicos mu-
nicipais, qual seja, a circunstância de não ser, o demandante, produtor do referido recurso natural, tampouco 
confrontante com Município produtor ou, ainda, detentor, em seu território, de instalações de embarque ou 
desembarque de tais recursos.

Tratam-se de fatos reconhecidos na própria inicial e, além disso, que decorrem da ausência de prova 
específica sobre tais condições, ônus imposto ao autor pelo artigo 373, I, do CPC vigente, bem assim pela 
decisão de fls. 80, de saneamento do feito, em que este Juízo especificou ser questão submetida à instrução 
probatória o “cumprimento de eventuais requisitos legais necessários ao recebimento de royalties de 
petróleo”.

A relevância dessa questão, inclusive quanto às suas repercussões jurídicas, reside na premissa básica, 
adotada pelas Cortes Superiores, de que somente se discute o direito à participação nas verbas de que trata 
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o artigo 20, §1º, da Constituição Federal, aos Municípios que ostentam a condição de produtores do insumo 
ou confrontantes.

É dizer, todas as intrincadas discussões jurídicas que afloram da interpretação das Leis Federais nºs. 
9.478/1997 e 12.351/2010, no que se refere ao direito de repasse de tais verbas, pressupõe a demonstração de 
que o Município requerente se enquadra em algumas das situações acima descritas.

Vale transcrever, a propósito do tema, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. PARTICIPA-
ÇÃO DE MUNICÍPIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE. CITY GATE. PAGAMENTO 
DE ROYALTIES. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. 
(...) 2. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ têm afirmado que o direito à percepção 
de royalties está ligado diretamente à atividade de extração do recurso natural, não tendo 
a lei beneficiado os municípios em que há simples passagem de equipamentos associados 
ao processo de distribuição (REsp 1.169.806/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 8.10.2010; REsp 1.119.643/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 29.4.2010; REsp 1.115.194/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 
13.6.2011). (...) 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1362051/PE, Rel. Minis-
tro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014)

ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO FINANCEI-
RA (ROYALTIES) AOS MUNICÍPIOS. INSTALAÇÕES MARÍTIMAS OU TERRESTRES 
DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE ÓLEO BRUTO E/OU GÁS NATURAL. CITY 
GATES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 20, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO, 6º, 47, 48 e 49 DA LEI 
9.478/97. 1. O direito a recebimento de royalties por parte de "Municípios onde se localiza-
rem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 
natural" (art. 27, III da Lei 2.004/53, na redação dada pela Lei 7.990/89), está vinculado à 
atividade de exploração do petróleo ou do gás natural, razão pela qual as "instalações" a 
que se refere a Lei são as inseridas na cadeia extrativa, não se estendendo às que se destinam 
a distribuir o produto já processado. Precedente: REsp 1.119.643/RS, 2ª Turma, Min. Eliana 
Calmon, DJe de 29/04/2010. 2. Recurso especial provido. (REsp 1115194/PE, Rel. Ministro TE-
ORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 13/06/2011).

Também essa Corte Estadual possui precedentes sobre a questão, emanados deste Plenário, in litteris:

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ROYALTIES. COM-
PENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE 
NA FORMA PREVISTA NOS ARTS. 9º DA LEI 7.990/89. POSSIBILIDADE. CONQUANTO 
DEVA O ESTADO RECEBEDOR DE ROYALTIES REPASSAR, MENSALMENTE, A TÍTULO 
DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, 
AOS MUNICÍPIOS, DEVEM ESTES COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA O 
RECEBIMENTO DA VERBA. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ PROVA DE QUE O MUNICÍPIO 
DE QUIJINGUE SEJA PRODUTOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, CONFRONTAN-
TE DE MUNICÍPIO PRODUTOR OU PERTENCENTE À ÁREA GEOECONÔMICA DE 
MUNICÍPIO PRODUTOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, QUE POSSUI EM SEU 
TERRITÓRIO INSTALAÇÕES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PETRÓLEO 
OU GÁS NATURAL, OU, AINDA, QUE HOUVESSE, EM SEU TERRITÓRIO, A CIRCU-
LAÇÃO DA MERCADORIA (ENTREGA DO ÓLEO DA CONCESSIONÁRIA PRODUTO-
RA À REFINARIA). NESTE SENTIDO, "O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU 
A ORIENTAÇÃO DE QUE SOMENTE OS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DIRETAMENTE 
DA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL FAZEM JUS À PERCEP-
ÇÃO DE ROYALTIES, NÃO CABENDO TAL REMUNERAÇÃO ÀQUELES MUNICÍPIOS 
QUE PARTICIPAM APENAS DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO NATURAL JÁ PRO-
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CESSADO." (AGINT NO RESP 1592995/SE, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 07/06/2016, DJE 15/06/2016). AÇÃO IMPROCE-
DENTE, CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO/AUTOR AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁ-
RIA SUCUMBENCIAL, OS QUAIS, OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 
3º, DO CPC, FIXO EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. (Procedi-
mento Comum 0005510-33.2010.8.05.0000, Relator Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 
Tribunal Pleno, Publicado em: 27/07/2017)

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
ROYALTIES. REVELIA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINA-
TURA. VÍCIO SANADO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
ADVOGADOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VERIFICADA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. MÉRITO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA 
NOS ARTS. 9º DA LEI 7.990/89. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO EGRÉ-
GIO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁ-
RIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(…)

O artigo 9º da Lei 7.990/89 não padece de vício de constitucionalidade, porquanto inexiste 
intervenção municipal sobre receitas estaduais, já que a compensação financeira (royalties) 
constitui receita originária do Município.

De acordo com a referida norma, deve o Estado recebedor dos referidos royalties repassar, 
mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, ao 
município onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento). Precedentes do STJ 
e deste Tribunal Pleno.

O Autor não comprovou o preenchimentos dos requisitos legais para fazer jus ao repas-
se, isto é, não há nos autos prova de que o Município de Cristópolis seja PRODUTOR DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL; CONFRONTANTE DE MUNICÍPIO PRODUTOR; MU-
NICÍPIO PERTENCENTE ÀS ÁREAS GEOECONÔMICAS DOS CONFRONTANTES; 
MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZASSEM INSTALAÇÕES DE EMBARQUE OU DESEM-
BARQUE DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL; e por fim, MUNICÍPIO ONDE HOUVES-
SE A CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA (ENTREGA DO ÓLEO DA CONCESSIONÁRIA 
PRODUTORA À REFINARIA). (...) (Procedimento Comum 0005503-41.2010.8.05.0000, Re-
lator Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Tribunal Pleno, Publicado em: 11/06/2016)

Tais exigências decorrem do fato de que os royalties de petróleo e gás natural são devidos como 
compensação pela atividade de extração desses insumos, destinando-se, precipuamente, à reparação dos 
danos sofridos pelas regiões impactadas pela produção. Logo, se não se enquadra nas hipóteses legais que, 
em tese, justificariam o repasse pretendido, não se qualifica, o demandante, como beneficiário da verba 
reclamada.

Destarte, no contexto em que se apresenta a demanda é imperioso reconhecer, primeiro, que não há 
direito ao repasse de royalties aos Municípios que não se enquadrem em tais situações fáticas; e, depois, 
que o autor não comprovou preencher qualquer desses requisitos – ao revés, fundamentou sua pretensão na 
suposta obrigatoriedade de repasse da verba a todos os Municípios do Estado da Bahia.

A pretensão do requerente não procede, sequer, a partir da análise do artigo 9º, da Lei nº 7.990/89, 
eleito como fundamento central da vestibular, segundo o qual “os Estados transferirão aos Municípios 
25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 
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2º, § 1º, 6º, § 3º e 7º desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos, 
estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Cons-
tituição, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento 
da compensação”.

Isto porque referida norma expressamente dispõe que a parcela pertencente aos Municípios deve 
observar os mesmos critérios de distribuição de recursos previstos pelo artigo 158, IV, da Constituição Fe-
deral, que, de seu turno, destina parte do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios, especificando, 
em seu parágrafo único, inciso I, que tal verba será paga “na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios”. Uma 
parte menor da receita, limitada a 1/4 (um quarto), pode ser distribuída de forma diversa, a depender de 
legislação estadual sobre o tema (inciso II).

Logo, a interpretação conferida ao artigo 9º, da Lei nº 7.990/89, deve ser no sentido de que o direito 
aos royalties está condicionado à comprovação de que o Município participa da cadeia produtiva de extra-
ção dos recursos naturais.

Analisando especificamente o disposto na norma em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça, em 
voto da lavra do Ministro José Delgado, acompanhado pelos Ministros Luiz Fux e Teori Albino Zavascki, 
entendeu que, "de acordo com o art. 9º da Lei n. 7.990, de 1989, deve o Estado recebedor dos referidos 
royalties repassar, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural, ao município onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento)." (REsp 990.695/
ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
01/03/2011, DJe 06/03/2012)

Por fim, diante dos limites objetivos e subjetivos impostos pela demanda, revelam-se impertinentes 
maiores ilações sobre o direito dos Municípios produtores ou confrontantes ao recebimento de percentual 
das receitas obtidas pelo Estado da Bahia, pois, como visto, o demandante não se enquadra nessa situação 
fática.

Ante o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 
presente ação, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil vigente.

Condeno o Município demandante ao pagamento dos honorários de sucumbência devidos aos patro-
nos do Estado da Bahia, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, este limitado a 200 
(duzentos) salários-mínimos, e em 8% (oito por cento) do aludido valor da causa, naquilo que superar 200 
(duzentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 2º; 3º, I e II; 4º, III; e 5º, todos do CPC/2015.

*****

Apelação nº 0511201-26.2014.805.0001, Segunda Câmara Cível, Relatora Desa. Maria de Fátima Silva Car-
valho, julgado em 14/08/2018

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINSITRATIVO E PROCESSO CIVIL. 
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO 
PENAL. SUPOSTO CRIME CONTRA A MATERNIDADE E SEQUESTRO 
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DE MENOR. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OB-
JETIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE EX-
CESSO DO AGENTE PÚBLICO NA PRÁTICA DO ATO. DANOS MORAIS. 
NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0511201-26.2014.8.05.0001, da Comar-
ca de Salvador – BA, apelante MARIA HELENA SOUZA GODINHO e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta 
Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA HELENA SOUZA GODINHO em face da sen-
tença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, nos 
autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tombada sob nº 0511201-
26.2014.8.05.0001, nos seguintes termos:

“(...)Pelo exposto, e ante tudo o que foi objeto de consideração, conclua por declarar a ilegiti-
midade ativa da autora para reclamar, em nome próprio, indenização por supostos atos ilícitos 
que teriam sido praticados contra os seus filhos, assim como afasto a preliminar de prescrição 
para, no mérito, declarar a improcedência do pedido, em sua totalidade, vez que não se confi-
gurou nas provas coligidas aos autos a prática, por parte das autoridades indicadas na peça 
incoativa, de qualquer ato desvirtuado dos parâmetros éticos dessas carreiras e que constitua 
ato administrativo ilícito, apto a demandar reparação civil. Custas pela autora, assim como 
honorários no importe de 02 salários mínimos, deixando-o de fixar com base na valor da causa 
tendo em vista o valor irrisório que foi atribuída a essa cifra, valores esses que ficam sujeitos a 
pagamento na forma do art. 98, §3º do CPC. R.P.I. Salvador(BA), 29 de março de 2017. Mário 
Soares Caymmi Gomes Juiz de Direito” (sic fls. 364/365).

Adoto o relatório contido na sentença de fls. 360/365, em virtude de refletir satisfatoriamente a reali-
dade dos atos processuais até então realizados.

Em suas razões recursais, alegou que: “(...) que o Douto Magistrado de piso, no momento de proferir 
a decisão de mérito, alega que as provas juntadas aos autos não comprovam o abuso cometido pelas au-
toridades competentes, todavia, basta uma análise perfunctória dos documentos anexados para consignar 
o entendimento de que a decisão de mérito é TOTALMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.(...)” 
(sic. fl. 386).

Acrescentou ainda: “(...)a acusação de “sequestro”, é uma acusação pesada, e antes de se iniciar 
qualquer tipo de persecução penal referente a este tipo de acusação, deve-se ter cautela e prudência, para 
não acontecer os abusos que foram cometidos contra a Apelante.(...)” (sic. fl.389).

Informa que: “(...) Ora Excelência, em momento algum a Apelante pleiteou direito alheio em nome 
próprio, visto que, tão somente explanou todas as consequências causadas pela arbitrariedade estatal, que 
desestabilizou a família da Apelante, causando danos generalizados de ordem afetiva, psicológica, emo-
cional e clínica em todos da família, conforme laudos de profissionais juntados aos autos. Advirta-se, que 
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todo constrangimento sofrido pelos seus filhos adotivos, que tiveram a intimidade, a vida privada, a honra, 
o estado psicológico e as imagens violadas, refletiu, indubitavelmente, diretamente na vida da Apelante, 
que suportou toda essa situação desconfortável sozinha. (...)” (sic. fl. 390).

Assevera ainda: “(...) Configurada a falha do serviço público, pela atuação incauta dos Agentes 
Públicos, que determinaram arbitrariamente a instauração de inquérito policial contra a Apelante , sem 
diligenciar minimante a fim de saber se foi correta a atitude adotada pelos agentes públicos, ou se estes 
agiram paralelamente aos seus deveres, resta reconhecido o dever de indenizar. (...)” (sic. fl. 397).

Pugnou para que seja conhecido o presente recurso e, ao final, provido, a fim de reformar a r. sentença, 
no sentido de julgar procedente a presente demanda, acolhendo in totum os pedidos constantes da exordial 
(fls. 381/399).

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos suscita-
dos. Pleiteou pelo improvimento recursal (fls. 404/408 e 409/413).

O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão em pauta. 
Ressalta-se a possibilidade de sustentação oral, conforme dispõem os artigos 937 do CPC e 187 do RITJ/
BA.

É o que importa relatar.

VOTO

A presente apelação preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, merecendo, por-
tanto, ser conhecida.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA HELENA SOUZA GODINHO em face da sen-
tença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, nos 
autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tombada sob nº 0511201-
26.2014.8.05.0001, julgou improcedente o pleito indenizatório vez que não restou demonstrado nos autos a 
prática de qualquer ato administrativo ilícito, apto a demandar reparação civil.

O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade de responsabilizar o Estado por suposta ilegali-
dade na apuração de inquérito policial e instauração de ação penal, sob alegação de crime contra a mater-
nidade e sequestro de menor.

Sabe-se que ao causar prejuízo em razão do descumprimento de um dever jurídico, surge a obrigação 
de indenizar.

O doutrinador Sérgio Cavalieri Filho conceitua dano como: “a subtração ou diminuição de um bem 
jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trata de um bem patrimonial, quer se trate de um bem 
integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc.” (CAVALIERI 
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8ªed. São Paulo: Atlas, 2008 , p. 71).

Cumpre destacar que visando assegurar a segurança civil e a ordem pública, o Estado democrático de 
Direito dispõe dos sistemas criminal e de segurança pública, que estão intrinsecamente ligados por força de 
lei e coerência das atividades desenvolvidas.

De referência à responsabilidade civil do Estado, em decorrência da atividade ou omissão dos agen-
tes, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 37, §6º, in verbis:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º 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, as-
segurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(…)

Com efeito, tem-se que a responsabilidade do Estado é objetiva, entretanto, quando inexistente exces-
so do agente público na prática do ato, dentro do estrito cumprimento do dever legal, afasta-se o dano moral.

O doutrinador BANDEIRA DE MELLO assim leciona:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcio-
nou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjeti-
va. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não 
foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido 
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, 
caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão 
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a 
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. 
E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não 
há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de 
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a nor-
ma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de 
responsabilidade subjetiva" (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito 
Administrativo, 12ª ed., Malheiros Editores, p. 794/795).

De igual modo, ensina o desembargador Yussef Cahili:

“(...) ainda que investido da função de preservar a segurança e manter a ordem social, o policial, 
portando arma de fogo, natural instrumento perigoso, não esta autorizado ao manuseio dispa-
ratado ou imprudente da mesma; de sua má utilização, resultando danos para os particulares, 
resulta para o ente público a obrigação de indenizar." (CAHILI, Yusseff Said. Responsabilidade 
Civil do Estado. 3ªed. São Paulo: RT, 2007, p. 415).

A jurisprudência pátria é assente neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AU-
SÊNCIA DE EXCESSO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS 
NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de indenização por danos morais, consubstanciado 
em excesso de poder em abordagem policial, julgada improcedente na origem. As pessoas ju-
rídicas 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. Ademais, o texto constitucional 
consagrou a teoria do risco administrativo, condicionando a responsabilidade do ente estatal 
ao dano decorrente da sua atividade, qual seja, a existência de causa e efeito entre a atividade 
do agente público e o dano. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. O ente público se exonera 
do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa 
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exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. "In casu", não 
restou devidamente configurada a responsabilidade do ente público, uma vez que os depoi-
mentos prestados em juízo são uniformes e demonstram que o Policial Militar agiu no estrito 
cumprimento do dever legal. Destarte, não há nenhum elemento de prova que demonstre que 
o Policial Militar tenha agido em excesso ou fora dos limites legais ou das balizas permitidas 
pelo direito e em desacordo com a melhor técnica indicada à espécie, estando devidamente 
comprovada a excludente da culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar. Dessa 
feita, a parte autora não logrou comprovar os fatos articulados na exordial, ônus que lhe cabia 
e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o artigo 333, inciso I, do Código de 
Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70041294448, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJE-
TIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – ART. 333, INCISO I, 
DO CPC – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Para a carac-
terização do dano moral, é indispensável a efetiva ocorrência de ofensa a algum dos direitos 
da personalidade humana, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente em 
seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia, de grau intenso e anormal. 
Outrossim, é certo que meros aborrecimentos cotidianos, contratempos e natural indignação 
não se prestam a configurá-lo. No caso dos autos, cumpria ao autor/apelante provar a existência 
do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 333, inciso I, do CPC, ônus do 
qual não se desincumbiu, o que justifica a manutenção da d. sentença recorrida. (TJ-MG – AC: 
10317091123974001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras 
Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013)

De fato, para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos 
direitos da personalidade humana, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu 
íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia, de grau intenso e anormal.

Em que pese a situação narrada nos autos possa ter gerado dissabores e aborrecimentos, não restou 
comprovado que houve de fato uma ofensa à honra ou a qualquer bem jurídico imaterial da apelante. Ou-
trossim, é certo que meros aborrecimentos cotidianos, contratempos e natural indignação, não se prestam 
a configurar dano moral.

Com efeito, cumpria a recorrente provar a existência de fato constitutivo do seu direito, conforme 
preceitua o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se incumbiu:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(…)

A prova da existência concreta dos danos incumbia a demandante, vez que é pressuposto para a in-
denização. Sem esta prova, o julgador teria que decidir partindo de presunções, o que não se permite. Dos 
documentos acostados aos autos, verifica-se que inexistente excesso do Estado, que atuou no estrito cum-
primento do seu dever legal.

Corrobora neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e desta 
Egrégia Corte:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA – ABSOLVIÇÃO POR 
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INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – LEGALIDADE DO ATO – IMPROCEDÊN-
CIA DO PEDIDO. – Resultando a prisão temporária, posteriormente convolada em preven-
tiva, de atuação legítima dos órgãos estatais, em estrito cumprimento do dever legal, ante a 
existência de indícios de autoria e da materialidade, a absolvição posterior por insuficiência 
de provas, não enseja a responsabilização do Estado por danos morais e materiais, tendo em 
vista a sua legalidade até aquele momento processual. – Recurso não provido. (TJ-MG – AC: 
10084140023965001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cí-
veis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017)

 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESOCUPAÇÃO DE 
IMÓVEL. RETIRADA DE FILHOS MENORES. PRESENÇA DE POLICIAS MILITARES 
E CONSELHEIRAS TUTELARES NO LOCAL. COLOCAÇÃO EM ABRIGO. INTERVEN-
ÇÃO NECESSÁRIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RESPONSABILIDA-
DE OBJETIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ARBITRARIEDADE 
DOS AGENTES DO ESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUM-
PRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTEN-
ÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. O Estado tem sua responsabilidade civil objetiva 
estabelecida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, entretanto, o ente público se exonera do 
dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal. A responsabilidade do ente públi-
co não restou devidamente configurada, posto que, no caso, a colocação dos menores em abrigo, 
por si só, não configurou ato capaz de ensejar dano moral, mas exercício regular de direito e 
estrito cumprimento do dever legal. Nos termos do art. 227, da Constituição da República, é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruelda-
de e opressão. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0008748-32.2009.8.05.0150, Relator(a): 
Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 28/04/2015)

Nestas condições, não merece reparo a v. sentença, considerando a inexistência de nexo, conduta e 
dano, posto que afastada a ilegalidade das condutas dos agentes públicos.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sentença re-
corrida em todos os seus termos.

*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0026345-95.2017.805.0000, Quinta Câmara Cível, Relator Des. Raimun-
do Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 03/04/2018

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRA-
TAMENTO DE SAÚDE PELO SUS, FORA DO DOMICÍLIO. NEGATIVA 
INJUSTIFICADA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA PELO MUNICÍPIO 
AGRAVADO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO 
E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PRO-
CESSO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. Na forma do art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo.”
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2. Mostram-se conjugados os elementos autorizadores da concessão se o pacien-
te possui relatório médico diagnosticando a sua enfermidade e indicando o trata-
mento necessário, mas em razão dos trâmites burocráticos da Administração, os 
procedimentos vêm sendo retardados de forma injustificada.
3. Tratando-se o Tratamento Fora do Domicílio – TFD de meio totalmente viável 
para garantir ao Administrado o acesso à saúde, deve a Administração envidar 
todos os esforços necessários para garanti-lo ao paciente, sem a criação de óbices 
para a consecução dos procedimentos necessários.
4. Impõe-se, assim, o provimento do Recurso, para o fim de deferir a tutela de 
urgência requerida.

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 José Carlos Ferreira da Silva, contra 

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, nos autos do processo 0503428-
07.2017.8.05.0103, que indeferiu o pedido formulado liminarmente.

Na origem, informa ser acometido por perda auditiva mista em ouvido direito e perda auditiva sen-
sorioneural de grau leve e configuração descendente no ouvido esquerdo, e que necessita realizar consulta 
com otorrinolaringologista para continuidade de tratamento.

Salienta que formulou requerimento de tutela de urgência perante o Juízo a quo, visando a realização 
da consulta na rede própria do SUS ou por meio do Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, às 
expensas do Município. Todavia o pleito foi negado, sob o fundamento de não estarem demonstrados o risco 
ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito pretendido.

Inconformado, busca através deste Recurso a reforma da decisão agravada, por entender estarem evi-
denciados os elementos autorizadores da antecipação da tutela, o que o motivou a requerer o deferimento 
da medida requerida em sua Exordial.

Analisando monocraticamente a questão, optei por deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, 
por considerar que o Agravante demonstrou a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou 
risco ao resultado útil do processo.

O Município de Ilhéus apresentou resposta, argumentando que o Recorrente não demonstrou a proba-
bilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano, sendo, pois, carecedor de ação. Salientou ainda que 
não há nos autos comprovação de que o tratamento é o mais indicado ao paciente.

Formulou, assim, pedido de revogação da liminar concedida ao Agravante, em todos os seus termos.
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 no qual o Recorrente pretende a obtenção de uma tutela que lhe garanta a realiza-
ção de tratamento auditivo, ainda que em outro município, através do TFD – Tratamento Fora do Domicílio.

Consta dos autos que o Município de Ilhéus vinha criando embaraços para o custeio do tratamento, 
fato que pode agravar o estado de saúde do Recorrente, caracterizando, com isso, a hipótese de perigo de 
dano.

Antes de passar à análise das razões recursais, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pelo Mu-
nicípio de Ilhéus.

Preliminar. Carência de Ação.
Afasto a tese de carência de ação, por falta de interesse processual, por tratar-se de matéria afeta ao 

próprio mérito da Demanda, na medida em que se busca neste Agravo um provimento sobre ser ou não ne-
cessária a realização de marcação de consulta pelo Município de Ilhéus, através do TFD – Tratamento Fora 
do Domicílio, conforme se verá no julgamento deste Agravo.

Mérito.
Analisando a questão de forma monocrática, verifiquei que a antecipação da tutela recursal era me-

dida impositiva no presente caso, pois estava demonstrada a necessidade de realização do tratamento, há 
longo período, ao passo que o Município Agravado vinha omitindo-se do dever de promover os meios ne-
cessários à consecução dos procedimentos requeridos pela médica assistente, de forma injustificada.

Analisando as contrarrazões ofertadas nestes autos, convenço-me de que efetivamente não trouxe o 
Município nenhuma escusa plausível para a demora excessiva para autorizar do tratamento pretendido pelo 
Agravante e requerido pela profissional médica que o assiste.

De posse desta informação, mostra-se mais que necessária a intervenção do Estado-juiz, como forma 
de equilibrar a relação entre Administração Pública e Administrado.

O Agravante vem tentando há bastante tempo dar continuidade ao tratamento auditivo realizado pe-
rante o Centro de Saúde Auditiva de Itabuna – CESAI, sem contudo lograr êxito, por não ter o Município 
Agravado promovido os atos necessários à marcação de consulta perante a referida instituição.

Documentos juntados na Demanda originária (fls. 31/33), noticiam uma suposta suspensão do pacto 
feito pelo Município e o CESAI, o que em tese inviabilizaria a marcação de consultas pelo Setor de Regu-
lação. No mesmo Ofício, sugerem que o próprio paciente dirija-se ao CESAI para continuar o atendimento.

O cotejo dos autos revela que em verdade a decisão agravada partiu de premissas que não refletem a 
realidade fática enfrentada nos autos, notadamente quando consignou que não está caracterizado o perigo 
da demora, na medida em que o pedido de atendimento formulado pela Defensoria data de 09/11/2016.

Estamos a tratar no presente caso de pessoa do interior do Estado, que depende de tratamento médico 
e que vinha realizando em município diverso, em Centro Médico de sua confiança, situado em outra cida-
de, mas que repentinamente viu-se sem o atendimento e não conseguiu perante a Administração Local dar 
prosseguimento, com marcação através do sistema de Regulação do SUS.

Como já afirmado na decisão monocrática de fls. 56/58, está ocorrendo a hipótese de pretensão re-
sistida, desde quando o Município não promoveu a marcação, mesmo após ser interpelado pela Defensoria 
Pública daquela localidade.
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Note-se que as últimas providências determinadas pela médica assistente foi consulta após 60 dias 
(contados do dia 15/09/2016), e encaminhamento para colocação de aparelho de amplificação sonora indivi-
dual (AASI) em orelha direta (fl. 17 da Ação originária).

O Município, todavia, ao permanecer inerte, não apenas deixou o Agravante sem atendimento, o que 
por certo pode agravar o seu problema de saúde, como vem negando o pedido de marcação ou de colocação 
do aparelho há mais de um ano.

Não restam dúvidas no presente caso de que estão caracterizadas não apenas a probabilidade do di-
reito pretendido, como também o risco ao resultado útil do processo, caso persista a falta de atendimento 
ao Agravante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que é dever do Estado promover 
os meios necessários a assegurar o tratamento de saúde digno a todos, que por sua vez deve envidar todos 
os esforços necessários para o fim de se alcançar esta garantia constitucional, sem criar embaraços para que 
o cidadão tenha o seu direito efetivado.

Sobre o tema, colaciono as seguintes Ementas, que retratam entendimentos manifestos pelo Superior 
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEITOS DE 
INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OCUPAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL 
PRIVADO. CUSTEIO A CARGO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 
CPC/1973. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILI-
DADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMU-
LA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a pa-
ciente, vítima de hemorragia subaracnoide que lhe resultou em aneurismas cerebrais, necessi-
tava de internação em UTI e tratamento cirúrgico neurológico na rede privada, a ser custeado 
pelo município.

2. No caso, o direito à efetiva saúde deve sobrepor-se a eventual embaraço orçamentário aprego-
ado pelo Estado, mesmo que em causa o direito de uma única pessoa, como sucede na hipótese 
ora examinada.

Raciocínio contrário seria afrontoso à ordem jurídica brasileira.

3. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art.

535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide 
e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não há, assim, qualquer procedência na 
assertiva de violação aos artigos 128 e 458 do antigo Código de Processo Civil.

4. A parte recorrente comprovou a doença que lhe acomete, bem como a necessidade de trata-
mento. Logo, consoante o acórdão vergastado, não seria possível em Recurso Especial discutir 
todas as questões investigadas pelo Tribunal de origem, pois o acórdão avaliou o campo fático-
-documental da causa para fixar o seu entendimento.

Imiscuir-se na presente aferição encontraria óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples re-
exame de prova não enseja recurso especial." 5. Por fim, quanto à matéria de despesa de inter-
nação em hospital particular, em decorrência da ausência de vagas no sistema público de saúde 
com custeamento arcado pelo ente público, dessume-se que o acórdão recorrido está em sinto-
nia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a 
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do 
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo senti-
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do da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos 
recursos interpostos pela alínea "a" do art.

105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, 
Relator Ministro Castro Meira, DJ de 2.6.2010.

7. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1676238/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
26/09/2017, DJe 11/10/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉ-
DICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILI-
DADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS 
E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do ho-
mem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos em conjunto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funciona-
mento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, 
de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 
objetive o acesso a medicamentos.

3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o 
detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse méri-
to, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1689944/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/10/2017, DJe 23/10/2017)

CONCLUSÃO.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de DAR PROVIMEN-
TO AO AGRAVO manejado por José Carlos Ferreira da Silva, confirmando integralmente os termos da 
decisão monocrática proferida às fls. 56/58.

*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0002689-12.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Relator(a): Des. Rai-
mundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 13/06/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANS-
PORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO 
POR FORÇA DE LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA 
DO ART. 231, VIII, DO CTB. LIBERAÇÃO INDEPENDENTEMENTE 
DO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. CIÊNCIA DA SÚMULA 
510 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
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1. De acordo com o Enunciado da Súmula 510, do Superior Tribunal de Justiça, 
“a liberação do veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não 
está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.
2. Por força do art. 231, VIII, do CTB, o transporte remunerado de passageiros 
sem a devida licença acarreta a penalidade de multa e a medida administrativa 
de retenção do veículo, e não apreensão, conforme instituído pela Lei Municipal 
9.066/2016.
3. Na hipótese, a infração acarretaria a retenção do veículo e não remoção, não 
ensejando as despesas com estadia no pátio da Transalvador. Por este mesmo 
motivo, o automóvel deve ser imediatamente liberado, independentemente do 
pagamento de multas ou despesas administrativas.
3. Agravo conhecido e provido, para o fim de modificar o entendimento manifes-
to pelo Juízo Singular e autorizar a liberação do veículo.

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 manejado por Jurandir Mamede de Miranda, contra deci-

são interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança 0504681-45.2017.8.05.0001, pelo Juízo da 
5ª Vara da Fazenda Pública.

De acordo com as suas razões, o Agravante teve o seu veículo, Micro-ônibus de placa LUV-5519, RE-
NAVAM n.º 00880498412, removido para o pátio da Transalvador, através do Termo de Remoção 118141, 
por realizar transporte irregular de passageiros.

Salienta que a Lei Municipal 9.066/2016, em seu art. 4º, dispõe que o descumprimento de suas normas 
acarretará ao infrator multa no valor de R$ 2.500,00, na primeira ocorrência, e R$ 5.000,00, nas ocorrências 
subsequentes, além de diária no pátio da Transalvador, no valor de R$ 600,00.

A Lei prevê também a hipótese de remoção do veículo para custódia em estacionamento público ou 
autorizado pela municipalidade, cuja diária de permanência será custeada pelo proprietário, e que a libera-
ção somente ocorrerá após pagamento de todas as taxas, multas e emolumentos devidos ao Município e ao 
Estado.

Insurge-se o Agravante, porém, pelo fato de não ter o Juízo a quo determinado a imediata liberação 
do veículo, mas tão apenas determinando que o Agravado não a condicione ao pagamento das multas e 
diárias, cujo valor é bastante expressivo e apenas cresce a cada dia.

Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata liberação do 
veículo, sem a cobrança das multas e despesas.

O Recurso é tempestivo.
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Foi deferida a gratuidade da justiça.
Decisão de fls. 82/86 deferiu a antecipação da tutela recursal, modificando o entendimento manifesto 

pelo Juízo Singular, para determinar que o Superintendente da Transalvador, ora Agravado, promovesse a 
liberação do veículo do Agravante, sem a exigência de multas, taxas ou emolumentos, sob pena de multa 
diária no valor de R$ 2.500,00.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões.
O Juízo Singular não encaminhou informações.
O Ministério Público apresentou Promoção, às fls. 89/92, opinando pelo conhecimento e provimento 

do Agravo.
É o relatório que ora submeto aos demais integrantes da Quinta Câmara Cível.
Peço inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Insurgiu-se o Agravante contra ato praticado pelos Agravados, que baseados na Lei Municipal 
9.066/2016 aplicaram multa e removeram o Micro-ônibus de placa LUV-5519, RENAVAM n.º 00880498412 
para o pátio da Transalvador, através do Termo de Remoção n.º 118141, por realizar transporte irregular de 
passageiros.

Antes de passar à análise do mérito da questão, convém citar o art. 4º, da referida Lei Municipal, que 
contém o seguinte teor:

Art. 4º O descumprimento ao disposto nesta Lei ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
I – multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na primeira ocorrência;
II – multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas ocorrências subsequentes;
III – apreensão do veículo e remoção, para custódia em estacionamento público ou auto-
rizado pela municipalidade, cuja diária de permanência será custeada pelo proprietário 
do veículo;
IV – liberação dos veículos apreendidos só após o pagamento de todas as taxas, multas e 
emolumentos devidos ao Município e ao Estado. (grifei)

Como já salientado em momento anterior, quando da análise do pedido de atribuição de efeito, o Juízo 
a quo tão apenas determinou que os Agravados não condicionassem a liberação do veículo ao pagamento 
das multas e diárias.

Entendendo, porém, que a manutenção da apreensão do bem lhe acarretaria prejuízos de difícil ou 
incerta reparação, o Agravante formulou pedido para que o veículo fosse imediatamente liberado, sem a 
exigência de multas, taxas ou emolumentos.

Verifiquei, todavia, que a decisão do Juízo a quo não encontrava-se alinhada com entendimentos já 
manifestos pelo Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais o verbete contido na Súmula 510, daquele 
Sodalício, que assim preceitua:

Súmula 510 do STJ – A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passagei-
ros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
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A referida súmula justifica-se pelo fato de ser comum à Administração Pública exigir do condutor 
que cometeu infração e sofreu a apreensão do veículo, pagar todas as despesas e multas para poder ter o 
veículo liberado.

Analisando mais detidamente a questão, constato que a Lei Municipal n.º 9.066/2014 não guarda 
simetria com o Código de Trânsito Brasileiro, que em seu art. 231, VIII, prevê apenas a medida adminis-
trativa de retenção do veículo que esteja realizando transporte remunerado de passageiros, quando não for 
licenciado para este fim, nos seguintes termos:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para 
esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Contrariamente, o art. 4º, III, da Lei Municipal n.º 9.066/2014 contém o seguinte teor:

III – apreensão do veículo e remoção, para custódia em estacionamento público ou auto-
rizado pela municipalidade, cuja diária de permanência será custeada pelo proprietário 
do veículo;

Além de prever medida administrativa diversa daquela disposta no Código de Trânsito Brasileiro, o 
inciso IV, do art. 4º, da referida lei municipal, ainda condiciona a liberação dos veículos apreendidos ao 
prévio pagamento de todas as taxas, multas e emolumentos devidos ao Município e ao Estado, contrariando 
ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão do tema, convém colacionar as seguintes Ementas, que em muito se asse-
melham ao caso em apreço:

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. 
APREENSÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE RE-
TENÇÃO I – Acertado o decisum do Tribunal de origem, porquanto o art. 231, VIII, do CTB, 
que trata da infração de trânsito por transporte irregular de pessoas, não prevê como penalidade 
para essa prática a apreensão do veículo, mas apenas a possibilidade de sua retenção.

II – A retenção é mera medida administrativa que pode ser adotada pela autoridade de trânsito 
até que se regularize a situação para ser liberado o veículo, consoante disciplina do art. 270, § 
1º, do CTB. Precedente: REsp nº 648.083/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/02/05.

III – Não havendo notícia nos autos de que o veículo do recorrido apresentasse qualquer irregu-
laridade capaz de levar a sua apreensão, estando a celeuma em tela circunscrita ao transporte 
irregular de passageiro, abusiva a atividade de se manter apreendido o veículo, por falta de 
previsão legal, independente da finalidade pretendida pela autoridade com tal medida.

IV – Recurso especial improvido.

(REsp 622.965/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
27/09/2005, DJ 21/11/2005, p. 130)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
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APENADA COM MULTA EM QUE A LEI PREVÊ, COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA, A 
MERA RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMEN-
TO DE MULTAS E OUTRAS DESPESAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA 
COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO N. 1.144.810 – MG. APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Com efeito, cumpre registrar que a quaestio iuris, por sua natureza repetitiva, foi submetida 
ao regime previsto no artigo 543-C do CPC, regulamentado pela Resolução n. 8 do STJ, de 
7.8.2008, no bojo do REsp n. 1.144.810 – MG, e resolvida no âmbito da Primeira Seção do STJ, 
por acórdão publicado no DJe 18/03/2010.

2. Sob esse enfoque, o recurso especial merece provimento, porquanto o acórdão recorrido en-
contra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando de in-
fração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples 
medida administrativa de retenção, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, é ilegal e arbitrária a 
apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de 
multas e de despesas com remoção e estadia. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1156682/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 06/05/2010, DJe 13/05/2010)

O tema vem sendo objeto de apreciação pelo STJ há longa data, estando consolidado o entendimento 
de que não apenas é questionável a aplicação da medida administrativa de apreensão e remoção, mas tam-
bém a exigência de pagamento da multa e diárias, como condição para a liberação do veículo.

Em igual sentido, já manifestou-se este Tribunal sobre o tema, conforme arestos a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE VEÍCU-
LO PELA TRANSALVADOR. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. IM-
POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. 
VEDAÇÃO DE PENALIDADE MAIS GRAVOSA PELA LEI MUNICIPAL. LIBERAÇÃO 
DE VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. 
SÚMULA Nº 510, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento 0001477-53.2017.8.05.0000, Relator(a): Lidivaldo Reaiche Raimundo 
Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGU-
LAR DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. ART. 
231, INCISO VIII, DO CTB. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO INDEPENDENTEMEN-
TE DO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 
NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 510 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I – De acordo com o enunciado nº 510 da súmula do STJ, "A liberação de veículo retido apenas 
por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e des-
pesas".

II – Da análise perfunctória dos fólios, percebe-se, portanto, a ilegalidade do ato coator prati-
cado pelo Agravado tendo em vista que está em desacordo com a jurisprudência sumulada do 
STJ, de modo que o veículo do Agravante, ilegalmente apreendido (e não simplesmente retido), 
deve ser imediatamente liberado, independentemente do pagamento de multas ou despesas ad-
ministrativas.

(Agravo de Instrumento 0020515-85.2016.8.05.0000, Relator(a): Lisbete M. Teixeira Almeida 
Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 14/03/2017)
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Convenço-me, assim, da inviabilidade da exigência de multas, taxas e despesas de pátio como condi-
ção para liberação do veículo apreendido por transporte irregular de passageiros.

Saliento ainda que o Poder Público dispõe de mecanismos para promover a cobrança de eventuais 
encargos decorrentes da penalidade aplicada ao condutor infrator, inclusive possibilitando o devido proces-
so legal, o contraditório e a ampla defesa, o que reforça ainda mais a necessidade de imediata liberação do 
veículo.

Com base no quanto acima exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, para manter a decisão proferida às fls. 74/78, que determinou ao Superintendente da 
Transalvador, ora Agravado, a liberação do veículo do Agravante, Micro-ônibus de placa LUV-5519, RE-
NAVAM n.º 00880498412 (Termo de Remoção 118141), sem a exigência de multas, taxas ou pagamento de 
despesas de pátio.

*****

Mandado de Segurança nº 0027419-58.2015.805.0000, Tribunal Pleno, Relatora: Desa. Maria de Fátima 
Silva Carvalho, julgado em 23/08/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICI-
ÁRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
PAGAMENTO REALIZADO POR ERRO NA SITUAÇÃO DE FATO. AU-
SÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA NA CONDUTA DA IMPETRANTE. VIO-
LAÇÃO DO ARTIGO 175, INCISOS II E III, DA LEI N.º 6.677/94 (ESTATUTO 
DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA). INADMISSÍVEL O 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 884 DO 
CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL NO 
MESMO SENTIDO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. AGRAVO INTERNO 
PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 0027419-
58.2015.8.05.0000, de Salvador, impetrante ILZETE OLIVEIRA SANTOS FAGUNDES, impetrado PRE-
SIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

 Acordam os desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e DENEGAR A SEGURANÇA, pelas 
razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por ILZE-
TE OLIVEIRA SANTOS FAGUNDES, irresignada em face de ato reputado ilegal, cuja prática foi atri-
buída à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consistente na determinação, dirigida à impetrante, 
de ressarcimento dos valores recebidos a título de gratificação por exercício de substituição, no período de 
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01/11/2013 à 30/06/2014, supostamente pagos indevidamente, gerando prejuízo ao erário no valor de R$ 
18.380,98 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).

Em sua petição inicial, a impetrante informou que é servidora do Tribunal de Justiça da Bahia e ocu-
pa o cargo de Escrevente de Cartório desde 2004. Asseverou que exerceu, cumulativamente, as funções do 
cargo de Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Escrivã dos Feitos Cíveis da Comarca de Santa 
Cruz de Cabrália, pelo prazo de um ano, mediante as Portarias n° 006/2013 e 007/2013, respectivamente, 
proferidas pelo douto Juiz da Comarca, na data de 08/08/2013.

Aduziu que antes das edições das portarias supracitadas já havia cumulado funções de cargos diver-
sos, em regime de concomitância, argumentando que era recorrente em sua vida profissional pregressa, 
oportunidade nas quais sempre fez jus ao recebimento da diferença entre o vencimento do seu cargo de 
origem e vencimento do cargo substituído, na forma prevista no artigo 204 da Lei de Organização Judiciária 
da Bahia.

Relatou que, não obstante, foi notificada para proceder a devolução dos valores recebidos a título de 
substituição no período de 1/11/2013 a 30/06/2014, sob o fundamento de que foram pagos indevidamente, 
gerando um prejuízo ao erário no valor de R$ 18.380,98 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais e noventa e 
oito centavos), período no qual vigoravam as duas mencionadas portarias de designação, conforme Ofício 
COPAG n.º 77/2015, expedido do Processo Administrativo n.º 46699/2013.

Prosseguiu alegando que a conclusão exarada no PAD supracitado viola o artigo 204 da LOJ-BA, bem 
como o princípio da boa fé na recepção das verbas de caráter alimentar.

Concluiu requerendo a concessão de medida liminar suspensiva dos efeitos do ato hostilizado. Plei-
teou a continuidade do pagamento da “gratificação por substituição”. Ao final, pugnou pela concessão da 
segurança (fls. 02/12).

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 13/25.

O processo foi inicialmente distribuído à Eminente Juíza Assessora de 2º Grau, Dr.ª Cassinelza da 
Costa Santos Lopes (fls. 29).

A medida liminar pleiteada pela impetrante foi concedida, determinando a suspensão do indigitado 
ato coator (fls. 32/34).

A Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça prestou informações destacando que fora 
constatado o pagamento indevido à servidora/impetrante de verba de substituição, no período de 01/11/2013 
a 30/06/2014. Argumentou que o pagamento da gratificação de substituição passou a ser indevido a partir de 
01/11/2013, uma vez que houve a designação de nova servidora para exercer a função de Oficiala Designada 
em Substituição. Sustentou que a Administração nada mais fez que exercer o seu poder/dever de rever seus 
próprios atos eivados de vícios que os tornam ilegais (fls. 39/40). Anexou os documentos de fls. 41/45.

O Estado da Bahia interveio no feito aduzindo que a devolução das verbas é devida, sob o fundamen-
to de que o pagamento da gratificação de substituição à impetrante foi efetuado com expressa ordem em 
sentido contrário.

Sustentou que “O erro em questão se demonstra na medida em que há um ato do próprio Poder 
Judiciário que veda o pagamento da vantagem auferida pela Impetrante, assim sendo, não é o caso de 
equivocada interpretação na concessão da vantagem, única situação em que fica o servidor desobrigado 
de devolver (sic fls. 53).”
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Neste sentido, requereu a denegação da segurança (fls. 47/59).

O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu a tutela liminar requerida 
pela impetrante (fls. 60/78).

Os autos foram redistribuídos ao Eminente Desembargador Lidivaldo Reaiche, na data de 08/06/2016 
(fls. 93).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça lançou Parecer opinando pela revogação da 
medida liminar e denegação da segurança (fls. 97/111).

O então relator declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo (fls. 113). Após, vieram-me os autos 
conclusos em 28/11/2016 (fls. 116).

Consta despacho determinando a intimação da impetrante para apresentar contrarrazões ao Agravo 
Interno interposto pelo Estado da Bahia (fls. 117). Devidamente intimada, a impetrante/agravada protocolou 
contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 120/121).

O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão em pauta. 
Ressalta-se a possibilidade de sustentação oral, conforme dispõe os artigos 937 do CPC e 187 do RITJ/BA.

É o que importa relatar.

VOTO

O ato reputado coator deste Mandado de Segurança consiste na determinação dirigida à impetrante 
de ressarcimento do valor correspondente a R$ 18.380,98 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais e noventa e 
oito centavos), recebidos a título de gratificação por exercício de substituição na função de Oficial de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Cruz de Cabrália, supostamente pagos indevidamente 
no período de 01/11/2013 à 30/06/2014.

Cumpre destacar, inicialmente, que quando a Administração Pública incorrer em interpretação equi-
vocada de lei, o ressarcimento ao erário de valores indevidamente pagos a servidor público é incabível, 
desde que presente a boa-fé, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo trans-
crito:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, 
DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO 
ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRA-
DO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A 
discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos 
de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em 
função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser inter-
pretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, 
como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente 
uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que 
os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mes-
mos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de 
controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso 
especial não provido"(STJ, REsp n.º 1.244.182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/10/2012)."
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Ocorre que a hipótese vertente não se amolda ao julgamento supracitado, posto que inexistiu “inter-
pretação equivocada de lei”, senão vejamos.

Compulsando detidamente os autos, impõe registrar que houve designação regular da impetrante 
para atuar como Oficial do Registro Civil da Comarca de Santa Cruz de Cabrália, pelo período de 01 (um 
ano), nos termos da Portaria n.º 006/2013, expedida pelo Juiz da Comarca, na data de 08/08/2013 (fls. 18). 
Ademais, observa-se que a designação foi devidamente referendada pelo Conselho da Magistratura em 
26/08/2013, consoante Certidão anexa às fls. 42. Nota-se, ainda, que houve alteração na data final da desig-
nação, passando para o dia 31/10/2013, de acordo com as informações prestadas pela Diretoria de Recursos 
Humanos deste Tribunal de Justiça (fls. 43).

Com efeito, verifica-se por conseguinte que ocorreu a designação de nova servidora para exercer a 
função de Oficiala na mesma Unidade Judiciária, com expressa revogação das designações anteriores, como 
se vê da Portaria n.º 008/2013, expedida por outro Magistrado na data de 01/11/2013 (fls. 45).

De outro modo, constata-se que a impetrante continuou recebendo a gratificação por exercício de 
substituição na função de Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Cruz de 
Cabrália, no período de 01/11/2013 à 30/06/2014, mesmo após expressa revogação de sua designação e no-
meação de nova servidora, totalizando a quantia de R$ 18.380,98 (dezoito mil, trezentos e oitenta reais e 
noventa e oito centavos) paga indevidamente, conforme planilha anexa às fls. 41.

Nestas condições, verifica-se que impetrante permaneceu silente quanto ao contexto acima apon-
tado, de modo que continuou recebendo a gratificação sem prestar os serviços inerentes à função de 
Oficiala, devendo ser afastada, nesta hipótese, a tese de “errônea interpretação ou má aplicação da lei” 
por parte do Poder Público, uma vez que restou caracterizado um “erro quanto à situação de fato”, sendo 
imperioso ocorrer o ressarcimento ao Erário, consoante se extrai dos seguintes precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA 'C'. NÃO-
-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGA-
MENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. ERRO NA SITUAÇÃO DE FATO. (…) 3. É 
cabível o desconto em folha dos valores indevidamente recebidos pelo servidor em dupli-
cidade, quando não se tratar de errônea interpretação ou má aplicação da lei, mas de erro 
da Administração quanto à situação de fato. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não 
provido." (AgRg no REsp 1.257.439/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011.)"

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DA LEI N.º 8.112/90. 
INEXISTÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. É 
descabida a devolução de valores indevidamente recebidos pelos servidores em face de errônea 
interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, desde de que constatada a bo-
a-fé do beneficiado. Precedentes. 2. É cabível o desconto em folha dos valores indevidamente 
recebidos pelo servidor, quando não se tratar de errônea interpretação ou má aplicação 
da lei, mas sim de erro da Administração, consubstanciado no pagamento em duplicidade 
de vantagem, como na hipótese dos autos de pagamento da GAE – Gratificação de Ativi-
dade Executiva –, em duplicidade nos meses de setembro e outubro de 2005, voltando à 
normalidade em novembro. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1108462 
SC 2008/0283133-1, Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA, Publicação: DJe 03/08/2009, 
Julgamento: 23 de Junho de 2009, Ministra: Ministra LAURITA VAZ)"
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"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO 
AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que"quando a Adminis-
tração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, 
cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, 
assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". (Resp 1.244.182/
PB, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 2. Todavia, in casu, o 
que aconteceu foi simplesmente erro no Sistema de Pagamentos do Ministério da Fazenda, 
e não interpretação errônea do texto legal. O Tribunal a quo expressamente registrou: '(…) o 
que houve, na verdade, foi um equívoco do Sistema de Pagamentos, do Ministério da Fazenda 
que, uma vez constatado, obriga a Administração Pública a saná-lo e a buscar a restituição 
da situação dos envolvidos ao seu status quo ante.' 3. Agravo Regimental provido." (AgRg no 
REsp 1.278.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/12/2012, DJe 15/02/2013.)"

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRO-
CURADORES DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. ERRO NO PAGA-
MENTO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ILEGALIDADE. 
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade no ato da Adminis-
tração que, antes de efetivar o pagamento, comunica aos servidores a existência de erro 
na confecção da folha de pagamento e que os valores pagos a maior serão descontados nos 
meses seguintes, observados os limites constantes na legislação de regência. 2. Recurso 
ordinário não provido." (RMS 33.034/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 23/02/2011.)"

Outrossim, o artigo 175, incisos II e III, da Lei n.º 6.677/94 (Estatuto do Servidor Público do Estado 
da Bahia) estabelece que:

"Art. 175 – São deveres do servidor:
(…)
II – ser leal às instituições a que servir;
III – observar as normas legais e regulamentares;"

A respeito da boa-fé objetiva, primado que serviria de fundamento para justificar a conduta omissiva 
ora em análise, nos esclarecem Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:

"(…) a boa-fé objetiva é examinada externamente, vale dizer, a aferição dirige-se à correção da 
conduta do indivíduo, pouco importando a sua convicção. Não devemos observar se a pessoa 
agiu de boa-fé, porém de acordo com a boa-fé. Ou seja: há de avaliar-se qualquer comportamen-
to em conformidade com padrões sociais vigentes, pouco importando o sentimento que animou 
o agente. O contrário da boa-fé objetiva não é a má-fé, mas ausência da boa-fé. De fato, o prin-
cípio da boa-fé encontra sua justificativa no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu 
agir pela cooperação e lealdade, incentivando-se o sentimento de justiça social, com repressão 
a todas as condutas que importem em desvio dos parâmetros de honestidade e retidão." (FA-
RIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro, 
Editora Lumen Juris, 2006.)

Neste sentido, forçoso reconhecer a ausência de boa-fé objetiva na conduta omissiva praticada pela 
impetrante, notadamente em razão de ter recebido a gratificação vinculada ao cargo de Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Cruz de Cabrália, no período de 01/11/2013 à 30/06/2014, 
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mesmo após a revogação de sua designação, ocorrida em 01/11/2013, permanecendo inerte durante um lap-
so temporal de 07 (sete) meses.

Impõe ressaltar que a autoridade impetrada possibilitou o parcelamento do débito, através do Proce-
dimento Administrativo n.º 49266/2013, medida razoável e prudente, considerando a natureza alimentar do 
salário auferido mensalmente (fls. 41).

Nesta assentada, mostra-se inadmissível o enriquecimento sem causa da servidora em detrimento da 
Administração Pública, a teor do quanto disposto no artigo 884 do Código Civil, in verbis: “Aquele que, 
sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita 
a atualização dos valores monetários”, inexistindo, portanto, ato coator a ser combatido no presente man-
damus.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de revogar a medida li-
minar deferida às fls. fls. 32/34, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia às 
fls. 60/78. Por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA ora vindicada.

*****

TJBA – Reexame Necessário e Apelação Cível nº 8000058-46.2017-805.0262, Primeira Câmara Cível, Re-
lator: Des. Augusto de Lima Bispo, julgado em 28/08/2017

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAN-
DADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁ-
RIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
PRELIMINARES REJEITADAS. VEREADOR. LICENÇA. EXERCÍCIO 
DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. OPÇÃO POR SUBSÍSIO 
DE VEREADOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A Lei Orgânica do Município de Uauá é bastante clara e permitir ao edil optar 
pelo subsídio de Vereador, mesmo quando estiver licenciado do mandato em 
função do exercício do cargo de Secretário Municipal.
A limitação orçamentária imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode 
servir de fundamento para violação de direito líquido e certo, previsto em lei e 
na Constituição, devendo a administração pública adotar outros métodos para 
a gestão de recursos.

ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 

8000058-46.2017.8.05.0262, que tem como apelante a Câmara Municipal de Uauá e apelado Deusdete 
Ferreira de Souza,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APE-
LAÇÃO, para rejeitar as preliminares e, no mérito, manter a concessão da segurança, CONFIRMANDO 
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.
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RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Câmara Municipal de Uauá, contra sentença (doc. 
77) proferida pelo Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública, da 
Comarca de Uauá, nos autos do Mandado de Segurança nº 8000058-46.2017.8.05.0262, impetrado por 
Deusdete Ferreira de Souza, que concedeu a segurança para determinar ao Presidente da Câmara Munici-
pal de Uauá a imediata reinclusão do Impetrante na folha de pagamento do Órgão Legislativo.

Inconformada com a sentença, a Câmara Municipal de Uauá interpôs o presente recurso de apelação 
(doc. 82) arguindo, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita e a ilegitimidade passiva do Pre-
sidente da Câmara Municipal de Uauá.

No mérito, alega a ausência de direito do impetrante a percepção do subsídio de Vereador, durante o 
período da licença para o exercício do cargo de Secretário Municipal.

Sustenta, ainda, que o ato que suspendeu o pagamento do subsídio do impetrante, ora apelado, teve 
por objetivo obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e extinto o processo, sem 
a resolução do mérito ou que, se conhecido o mérito, seja denegada a segurança.

Após pedido autônomo da apelante, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação, con-
forme decisão monocrática proferida às fls. 318/322, dos autos do Incidente nº 0011219-05.2017.8.05.0000.

O impetrado ofereceu contrarrazões (doc. 85) requerendo o improvimento do recurso e a manutenção 
da sentença.

Intimado a manifestar-se, o Ministério Público ofertou parecer, às fls. 13/18 dos autos físicos, opinan-
do pelo improvimento da apelação.

Em cumprimento ao art. 931, do CPC de 2015, encaminho os autos à Secretaria, com relatório, 
salientando que o presente recurso é passível de sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC de 
2015.

VOTO

Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibili-
dade.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Insubsistente se mostra a preliminar de extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o 
argumento de falta de interesse de agir do impetrante, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, 
isto porque a pretensão esboçada na exordial preenche as exigências legais que o mesmo tem para bus-
car, no judiciário, a defesa de um suposto direito, cuja liquidez e certeza, no caso, independe de dilação 
probatória.

Analisando a questão processual, sem adentrar no mérito do pedido, legítimo é o direito subjetivo 
do impetrante em promover meios para obter do Estado-Juiz um pronunciamento acerca de uma preten-
são resistida, cujo direito, no caso concreto, teria sido violado um ato administrativo que entende ilegal 
e arbitrário ao suspender seus subsídios de Vereador, em face de licença para exercício do cargo de Se-
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cretário Municipal, mesmo após o mesmo ter feito opção pela percepção do subsídio correspondente ao 
cargo eletivo.

Assim, considerando a perfeita adequação deste remédio jurídico ao quanto requerido pelo impe-
trante, desacolhe-se esta preliminar de extinção do processo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara Municipal de 
Uauá não prospera.

É cediço que a autoridade coatora em sede de mandado de segurança é quem pratica o ato ou se 
omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática dando causa à lesão perpetrada, de acordo 
com o artigo 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009.

Oportuna é a lição de Humberto Theodoro Júnior a respeito da matéria em discussão:

(...)Para ocupar legitimamente a posição de autoridade, exige-se do agente que tenha pode-
res para decidir sobre a prática do ato impugnado. Quem apenas o realizou em cumprimen-
to de ordens de outrem não chega a configurar a autoridade coatora de que fala a lei. Só 
quem dispõe de poder para ordená-lo e revogá-lo deixa de ser mero executor material para 
assumir, na esfera do mandamus, a condição de autoridade coatora. (In Curso de Direito 
Processual Civil – Procedimentos Especiais, Vol. III, 38ª edição, 2007, pp. 513/514).

Ensina também Hely Lopes Meirelles:

É a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou 
inexecução do impugnado, e responde pelas consequências administrativas. (Mandado de 
Segurança e Ação Popular, 10ª Edição, RT, 1985).

Na hipótese, o ato impugnado é a suspensão do pagamento dos subsídios do impetrante, ora ape-
lado, pela Câmara Municipal de Uauá. Portanto, clara a legitimidade do Presidente do aludido Órgão 
Legislativo para figurar no polo passivo do writ.

Preliminar rejeitada.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da existência de direito líquido e certo do impetrante, Ve-
reador eleito pelo Município de Uauá, cujo mandato se encerra em 31/12/2020, de optar pelo subsídio do 
cargo eletivo, pelo período em que estivar licenciado para o exercício do cargo de Secretário Municipal, e a 
legalidade do ato que determinou sua exclusão da folha de pagamento da Câmara Municipal.

De uma acurada análise dos autos, bem como da legislação aplicável ao caso, denota-se que agiu com 
acerto o Juízo de 1º grau, ao declarar a ilegalidade do ato impugnado e conceder a segurança ao impetrante, 
ora apelado.

Em relação ao direito do apelado, a Lei Orgânica do Município de Uauá é bastante clara e permitir ao 
edil optar pelo subsídio de Vereador, mesmo quando estiver licenciado do mandato em função do exercício 
do cargo de Secretário Municipal.

O artigo 34, §3º, da Lei Orgânica Municipal, assim dispõe:

Art. 34 – O Vereador poderá licenciar-se:

(...)
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§ 3º – O Vereador investido no cargo de secretário Municipal ou equivalente será considerado 
automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança.

A norma, inclusive está em consonância com o regramento dado pela Constituição Federal, em seu 
art. 38, II e III, em caso análogo:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

(...)

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

Logo, não resta dúvida acerca do direito líquido e certo do apelado de poder optar pelo subsídio de 
Vereador, mesmo estando licenciado do mandato para o exercício do cargo de Secretário Municipal.

Com relação à alegação da apelante de que a suspensão do pagamento do subsídio do Vereador ape-
lado teve o propósito de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, trata-se de uma assertiva desprovida de 
qualquer fundamento.

Com efeito, o apelado não pode ter o seu legítimo direito de perceber seu subsídio de Vereador, exer-
cendo uma opção prevista na Lei Orgânica Municipal e garantida pela Constituição Federal, em função da 
má gestão orçamentária da Câmara Municipal.

Na hipótese, caso o orçamento do Poder Legislativo ultrapasse o limite prudencial de gastos previstos 
pela Lei Complementar 101/2000, devem seus gestores procurarem soluções legais para equacionar as con-
tas, entre as quais não se encontra a medida ora impugnada.

Em face das razões expedidas, o voto é no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO, para rejeitar as preliminares e, no mérito da ação, manter a concessão da segurança, CON-
FIRMANDO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, por estes e por seus próprios fundamen-
tos.

*****

TJBA – Mandado de Segurança nº 0000114-65.2016-805.000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Des. 
Baltazar Miranda Silva, julgado 12/12/2016

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CAR-
REIRA MILITAR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMPE-
TRANTE QUE FIGURA NA LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO 
(LAM). CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDA-
DE DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LISTA DE ACESSO 
PREFERENCIAL (LAP) PARA FINS DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO 
DE CORONEL. PROMOÇÃO QUE SE CONFIGURA EM ATO ADMI-
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NISTRATIVO VINCULADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREI-
TO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. 
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Está demonstrado nos autos que o Impetrante há muito tempo espera na lista 
de acesso por sua promoção a CORONEL PM, sendo preterido por outros com 
menos pontuação, qualificação e tempo de serviço.

2. Segundo a Lei nº 3.955/81, a lista de promoções é edificada pela soma de pon-
tos obtidos pelo Oficial PM ao longo de sua carreira. Assim o critério para as 
promoções é estabelecido pela Lei nº 3.955/81, e não pela Lei nº 7.990/01. Diante 
disso, a promoção para Coronel PM só pode ser feita de acordo com a Lei nº 
3.955/81 e com o seu respectivo regulamento, Decreto nº 28.792/82.

3. Da criteriosa análise da legislação que regulamenta a matéria, pode-se aferir, 
com segurança e livre de dúvidas que, em sendo o critério de merecimento o 
único a ser considerado para que se promova o Oficial para o posto de Coronel 
PM, sua colocação na LAM – Lista de Acesso por Merecimento, evidencia-se 
fator único de consideração.

4. Constatação, ressalte-se, de indiscutível justiça e profundo alcance social, 
mormente por favorecer somente os mais aptos a galgar o posto máximo da 
PM, livrando a segurança pública ostensiva, serviço primordial à sociedade, de 
interferências e gerências políticas, priorizando a capacitação pessoal do Oficial, 
independentemente de governos, de partidos, enfim, limpando o Oficialato Su-
perior de qualquer outro critério, senão o da qualificação.

5. Ocorre que, com a edição da Lei nº 7.990/2001, foi também instituída a mal-
fadada LAP – Lista de Acesso Preferencial, que almeja, via transversa, subtrair 
do ato da promoção todos os critérios objetivos, aferíveis, concretos, instituindo, 
para fins de promoção dos TENENTES CORONÉIS PM, a terrível escolha polí-
tica, a eleição do apadrinhado.

6. De qualquer sorte, juridicamente impossível o uso da LAP – Lista de Acesso 
Preferencial, para fins de promoção de qualquer posto ou graduação da PM, es-
pecial e principalmente, para promoção dos TENENTES CORONÉIS, em razão 
de ser o merecimento do oficial PM, o critério exclusivo de promoção.

7. Assim, no caso vertente, verifica-se a coexistência dos pressupostos autoriza-
dores da segurança, face à comprovada preterição do Impetrante à promoção, de 
Tenente Coronel, a Coronel PM.

8. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0000114-65.2016.8.05.0000, 
em que figura, como Impetrante, ARIK BISPO DOS SANTOS, e, como Impetrado, o GOVERNADOR 
DO ESTADO DA BAHIA,
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ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, 
no mérito, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA reconhecendo a preterição do Impe-
trante em relação ao processo de promoção na carreira militar, declarando, por consequência, o seu direito 
líquido e certo de ser promovido à graduação de Coronel da Polícia Militar por merecimento, bem como 
a percepção de todas as vantagens vinculadas à patente de Coronel PM, e assim o fazem pelas razões que 
integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ARIK BISPO DOS SANTOS, já qualificado, em 
face de ato supostamente comissivo do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, sob o fundamento 
de que, sendo o governador a única autoridade com poderes para promover os Tenentes Coronéis da Polícia 
Militar do Estado da Bahia ao posto de Coronel PM, não o fez em relação ao Impetrante, preterindo, por 
diversas vezes, a sua promoção, apesar de o mesmo figurar em várias listas de promoções, sempre nas três 
primeiras colocações.

Alega que o posto de Coronel PM só se adquire pelo critério do merecimento, figurando o postulante 
na lista de promoção, pelo quantitativo de pontos somados ao longo de sua carreira, e que, segundo a Lei 
Estadual nº 3.955, de 07 de dezembro de 1981, a promoção por merecimento se dá pelos atributos e quali-
dades que distinguem e realçam o valor do oficial PM no decurso de sua vida militar e no desempenho de 
suas funções.

Aduz que a Lei nº 3.955 foi regulamentada pelo Decreto nº 28.792/82, mas que, de forma complemen-
tar, o tema também é tratado pela Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), 
em seus artigos 122 a 139.

Afirma, ainda, que a Comissão de Promoção, presidida pelo Comandante Geral da PM, vem, de for-
ma sistemática, realizando promoções ao arrepio da lei que regulamenta a matéria, utilizando a LISTA DE 
ACESSO PREFERENCIAL – LAP para promover alguns postulantes em detrimento dos oficiais melho-
res qualificados, já que a Lei nº 7.990/2001, utilizada para adotar esses critérios, sequer foi regulamentada.

Alega que o art. 134 da Lei nº 7.990/2001, determina a exigência de um regulamento que definirá as 
atribuições e o funcionamento das Comissões de Promoções de Oficiais e de Praças e das Subcomissões 
de Avaliação de Desempenho. Esse regulamento das promoções jamais foi editado, impedindo, assim, a 
correta aplicação da Lei nº 7.990/01, de forma que, diante desse fato, muitos oficiais vêm sendo preteridos 
em sua promoção para Coronel PM, inclusive o Impetrante.

Outrossim, a chamada LAP (LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL) instituída pela Lei nº 
7.990/2001 – inobstante até agora não regulamentada –, vem sendo aplicada para “desconstruir” a Lista de 
Acesso por Merecimento (LAM), elaborada através de critérios objetivos claros e bem definidos pelo seu 
regulamento, que é o Decreto nº 28.792/82.

Já na LAP, infelizmente, o critério não é tão claro e preciso, mas sim nebuloso, não declarado, dando a 
entender que é mais pessoal, na base da amizade ou do conhecimento político, obstaculizando qualquer re-
curso por parte do não promovido, haja vista as dificuldades para se conhecer as razões da sua eliminação.
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Cita exemplo de sua preterição quando foi ultrapassado por tenentes-coronéis que estavam bem atrás 
na lista de promoção. Em outro exemplo, cita o caso em que um tenente-coronel, estando na 19ª posição, foi 
promovido na frente de outros oficiais, mesmo se sabendo que haviam somente seis (06) vagas.

Outro fato inconteste das preferências pessoais é a promoção de um tenente-coronel que foi promo-
vido mesmo respondendo a processo na Justiça Militar Estadual, incurso no crime de peculato, em total 
desrespeito ao art. 130 de Lei nº 7.990. Tal fato demonstra que o critério atual de promoção beneficia alguns 
em detrimento dos que pontuaram suficientemente para serem promovidos.

Pede, enfim, a notificação das autoridades e dos representantes dos órgãos envolvidos no processo 
para que prestem as necessárias informações, e que, ao final, seja-lhe concedida a segurança reconhecendo 
a sua preterição na promoção para Coronel PM, determinando a sua promoção e garantindo-lhe os venci-
mentos e vantagens vinculadas à patente que postula.

Pede, também, seja considerada, incidentalmente, a inconstitucionalidade da LISTA DE ACESSO 
PREFERENCIAL para promoção dos Oficiais Policiais Militares ao posto de Coronel PM, bem como a 
condenação do Impetrado na restituição das custas processuais.

A Procuradoria-Geral do Estado – PGE interveio no feito arguindo várias preliminares, inclusive a de 
ilegitimidade, a de extinção do processo, carência de processualidade, indeferimento da inicial e improprie-
dade do procedimento adotado pelo impetrante.

No mérito, aduziu que nem todos os oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia alcançarão a pa-
tente de Coronel PM, último posto da carreira, face à inexistência de vagas para a promoção de todos os 
oficiais, e que as promoções dos Oficiais do Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM) são feitas com 
base no exame de mérito procedido pelas Subcomissões de Avaliação de Desempenho e, por via de conse-
quência, a aprovação das listas de acesso pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO). Ao final, pugna 
pela denegação da segurança. (fls. 95/109).

O Governador do Estado, praticamente, aduziu as mesmas razões da PGE, pugnando, também, pela 
denegação da segurança.

O Ministério Público do Estado, em parecer de nº 2312/201, diz que, segundo o artigo 126 da Lei nº 
7.990/2001, o posto de coronel se dará pela promoção por critério de merecimento, com base no seu § 2º, 
que declina os atributos e qualidades exigidas para a citada promoção.

Pontua, ainda, que para que o tenente-coronel seja promovido é necessário que figure na Lista de 
Acesso por Merecimento (LAM), que é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados à pro-
moção, com pontuação igual ou superior à média do total de pontos dos concorrentes em face da apreciação 
do seu desempenho profissional, mérito e qualidades exigidas para a promoção, conforme dispõe o art. 128, 
§ 3º, do EPM (fls. 146/147).

Afirmou, ainda, que após a formação da LAM, é publicada nova lista, a LAP (Lista de Acesso Prefe-
rencial) aprovadas pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), com base nos trabalhos realizados pelas 
Subcomissões de Avaliação e Desempenho, de modo que não há que se falar em preterição do Impetrante, 
pois a Administração observou todos os critérios previstos na legislação para as referidas promoções.

Aduziu, ainda, que com o Impetrante ocorreu o mesmo, de forma que ele não pode alegar qualquer 
preterição. Opina, ao final, pela denegação da segurança.
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O ilustre relator do processo, Desembargador Moacyr Montenegro Souto, rejeitou as preliminares 
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, entendeu não assistir razão ao Impetrante em pleitear a decla-
ração da sua preterição em relação aos processos de promoção na carreira militar.

Em sua decisão, aduziu que a promoção na escala hierárquica dos Oficiais da Polícia Militar se rege 
nos termos da Lei Estadual nº 3.955/81, regulamentada pelo Decreto nº 28.792/82 e na Lei nº 7.990/01, tam-
bém conhecida como o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, e que o argumento do Impe-
trante de que falta a essa Lei a sua regulamentação, em nada interfere no processo promocional, haja vista 
a permanência dos efeitos legislativos anteriores à década de 80.

Depois de citar inúmeros artigos das leis que descreve, diz que o critério que rege a classificação na 
lista é a pontuação atribuída ao Oficial na avaliação de desempenho, cujos parâmetros estão dispostos no 
art. 129, § 1º, da Lei nº 7.990/2001.

Em seguida, traça a trajetória na qual o Impetrante ocupou inúmeras posições nas listas de promoção, 
com pontuação que variava em cada lista, de modo que, sendo as promoções dinâmicas, não se vislumbra 
qualquer ilegalidade no último processo de promoção, que é o que cabe avaliar na presente ação manda-
mental.

Por fim, no que diz respeito à promoção de candidato que respondia a processo penal, ressaltou a 
inexistência de ilegalidade, uma vez que o referido Oficial foi absolvido. Terminou, por fim, por denegar a 
Segurança ante a inexistência de direito líquido e certo reivindicado.

Após o voto do relator rejeitando as preliminares e denegando a segurança, este relator pediu vista, 
para analisar o feito sob a ótica do seu entendimento.

Posteriormente, em sessão de 24 de novembro do ano corrente, proferi voto no sentido de conceder a 
segurança ao Impetrante, entendimento este ao qual aderiu a maioria dos membros julgadores, motivo pelo 
qual passo a emitir voto vencedor.

VOTO VENCEDOR

A carreira militar tem procedimentos e regras de promoções específicos. Quando um dos seus inte-
grantes preenche todos os requisitos como condição para ascender a um posto imediatamente superior, sua 
promoção não pode ser negada, ignorada ou simplesmente postergada.

A Lei nº 3.955/81 e o Decreto nº 28.792/82, que a regulamenta, prescrevem que as promoções podem 
ser efetuadas por antiguidade ou merecimento, sendo que, neste último caso (promoção por merecimento) o 
oficial precisa estar classificado na Lista de Acesso por Merecimento (LAM), cujos parâmetros de elabora-
ção estão definidos no referido decreto, levando-se em conta a competência do postulante e o mérito pessoal 
adquirido durante sua carreira militar.

A inobservância das regras de promoção e dos critérios legais, definidos pelo Decreto nº 28.792/81, 
que, pelo visto, terminou por preterir o Impetrante, constitui ato arbitrário e ilegal, passível de correção 
pelo Poder Judiciário, a quem cabe, em última ratio, dar uma interpretação única e igualitária às normas 
jurídicas.

Os direitos de defesa dos cidadãos constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência 
negativa para os poderes públicos, proibindo-os de entrarem na esfera jurídica individual, enquanto que, 
num plano jurídico-subjetivo, a competência é positiva, pois permite ao indivíduo o exercício positivo dos 
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seus direitos fundamentais (liberdade positiva) e, ao mesmo tempo, a de exigir desses mesmos poderes 
omissões que possam prejudicá-lo em seus direitos (liberdade negativa).

Nesta ordem, o objetivo da lei é a limitação do Poder Estatal, impedindo que se fira os dois princí-
pios constitucionais que impõem tratamento igualitário entre os cidadãos, evitando-se que o Poder Estatal, 
contrapondo-se às normas legais, dispense tratamento não igualitário aos titulares de um direito dentro da 
mesma ordem legal e da mesma situação fático jurídica.

No caso dos autos, verifica-se que o comando da Polícia Militar, após a promulgação da Lei nº 
7.990/01, vem afirmando que estaria se utilizando de uma lista denominada de Lista de Acesso Preferencial 
(LAP) para promover a coronel os tenentes-coronéis, dando como justificativa a observância dos critérios 
estabelecidos no Decreto nº 28.792, já que a referida lei jamais foi regulamentada.

As promoções efetuadas dentro dessa Lista de Acesso Preferencial parecem ser mesmo pelo critério 
da preferência, já que muitos, melhores qualificados, são preteridos por outros sem que haja qualquer ex-
plicação para esse fato.

As promoções ocorridas utilizando esses critérios estabelecidos na LAP, só são publicadas nos Bole-
tins Gerais Reservados da Corporação, assim mesmo após a publicação do nome do promovido no Diário 
Oficial do Estado.

Há nos autos a afirmação de que em determinado processo promocional, a LAP foi utilizada em de-
trimento de candidatos melhores pontuados, a exemplo da Promoção Publicada no Diário Oficial do Estado 
de 14 de dezembro de 2015, no qual foram promovidos os concorrentes de posições 9, 11 e 27, no lugar do 
que estava na posição de nº 8, melhor pontuado e melhor qualificado.

Outro exemplo flagrante de não cumprimento dos critérios de promoção descritos na Lei e no Decre-
to que a regulamenta deu-se com as promoções publicadas no Boletim Geral Reservado (BGR nº 046), de 
29 de dezembro de 2014, no qual, dos seis primeiros nomes selecionados que foram promovidos, o último 
selecionado figurava na 19ª posição, havendo apenas seis vagas.

Observe-se que o artigo 134 da Lei que permitiu a instituição dessa Lista de Acesso Preferencial, 
dispõe que:

Art.134: (...)

§ 4º – O regulamento de promoção definirá e discriminará as condições de acesso, de arregi-
mentação, as unidades com autonomia administrativa e os procedimentos para a avaliação dos 
conceitos profissional e moral.

Art. 139: (...)

§ 7º – O regulamento de Promoções definirá as atribuições e o funcionamento das Comissões 
de Promoções de Oficiais e de Praças e, das Subcomissões de Avaliação de Desempenho.

Art. 219 – Após a entrada em vigor do presente Estatuto serão ajustados todos os dispositivos 
legais e regulamentares que com ele tenham ou venham a ter pertinência, devendo as normas 
com implicações disciplinares ser editadas em cento e oitenta dias a contar da publicação desta 
Lei.

Registre-se que, até hoje, esse “Regulamento das Promoções” não foi publicado.

Frequentemente deparamo-nos com o seguinte questionamento: Como podemos aplicar uma lei não 
regulamentada?



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

318

Em resposta a essa questão impõe-se a constatação de que, sendo a regulamentação de leis incum-
bência do Poder Executivo, cabe ao Legislativo tão-somente aguardar que tal ato seja efetivado. São muitos 
os exemplos de leis que, por falta de regulamentação, deixam aqueles que deveriam aplicá-las sem saber o 
que fazer.

É o caso, por exemplo, da Lei nº 9.502, de 11.03.1997, que “dispõe sobre avisos a serem fixados nas 
portas dos elevadores instalados nos edifícios públicos e particulares”. A intenção do legislador, mais uma 
vez, foi das melhores: visou a segurança dos usuários de elevadores. Entretanto, a regulamentação que de-
veria ocorrer no prazo de 90 dias, não aconteceu. Diante disso, o Sindicato dos Hotéis, síndicos de prédios e 
outros interessados, não sabem qual o tipo, formato, dizeres que devem constar da placa. E se alguém deixar 
de colocá-la? Haverá punição?

Muitos juristas entendem ser inconstitucional a aplicação de lei não regulamentada. Realmente, na 
lei não regulamentada, não obstante a regulamentação esteja nela prevista, acha-se desprovida de eficácia. 
Qualquer ato nela baseado incorre em inconstitucionalidade, uma vez que são feridos dois princípios cons-
titucionais fundamentais: o que diz que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”, válida e eficaz, e o que diz que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal (Constituição Federal, art. 5º, inciso LIV)”.

Não se diga que, na ausência de regulamentação, aplica-se, ao caso, o Decreto nº 28.792/82, pois esse 
Decreto regulamenta a Lei nº 3.955/81, que estipula critérios de promoção completamente diferentes dos 
dispostos na Lei nº 7.990/2001.

A título de exemplo, e visando demonstrar a insegurança jurídica do processo de promoção baseado 
na Lei nº 7.990/01, o Impetrante cita duas promoções que violaram todos os critérios anteriormente adota-
dos para as promoções.

Outro ponto a se observar na discrepância do entendimento igualitário é o fato de que um dos tenen-
tes-coronéis promovidos ao posto de coronel estava respondendo a processo penal na Justiça Militar Esta-
dual, incurso no crime de peculato.

Veja-se o que diz a Lei, conforme está escrito na pesquisa que realizamos:

Art. 130 – O Oficial e o Praça não poderá constar da Lista de Pré-qualificação, quando:

(...)

IV – for denunciado ou pronunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar 
em julgado;

Logo depois da leitura do Voto do Eminente Desembargador Relator, tendo em vista o fato de o Impe-
trante ter verificado um equívoco de sua compreensão, tratou de protocolizar questão de ordem, objetivando 
o esclarecimento do fato equivocadamente compreendido.

É que o ilustre Des. Relator obtemperou, quando da leitura do seu voto, que o Tenente Coronel PM 
promovido ao posto de Coronel PM, havia sido absolvido na ação penal que até então respondia, isto com 
base na prova documental encartada ao caderno processual pelo próprio Impetrante.

Sem dúvida o Impetrante trouxe ao feito a comprovação da absolvição do então Tenente Coronel por 
dever de lealdade processual e profissional. No entanto, a absolvição daquele Oficial Superior somente se 
deu depois do ato da promoção.
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Acerca do tema, esta própria Corte de Justiça, em diversas oportunidades, se pronunciou da seguinte 
forma:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SE-
GURANÇA PREVENTIVO. DECISÃO INDEFERINDO PEDIDO LIMINAR QUE BUSCA-
VA COMPELIR A AUTORIDADE COATORA A PROMOVER POLICIAL MILITAR QUE 
RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Examinando o 
que dos autos consta, não se observa a presença do fumus boni iuiris em favor do Recorrente, 
ou mesmo a relevância dos fundamentos por ele expendidos; 2. Com efeito, acerca do acesso 
às listas de promoção dos militares do Estado da Bahia, o inc. IV, do art. 130, da Lei Estadual 
nº 7.990/2001, estabelece que delas não farão parte o oficial ou praça que for denunciado ou 
pronunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado; Às fls. 
51, restou demonstrando que o agravante responde a processo criminal, não atendendo, por-
tanto, ao requisito previsto no art. 130, IV, da referida lei; Não há que se falar, ademais, que o 
conteúdo do multicitado inc. IV, do art. 130, da Lei Estadual nº 7.990/2001, implica em ofensa 
ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da CF, na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e no Pacto de San José da Costa Rica; Isto porque, o direito à 
promoção não é excluído pela pendência de processo criminal, sendo assegurado, em ressarci-
mento de promoção, nos casos em que o militar for absolvido ou impronunciado no processo a 
que estiver respondendo, quando a sentença transitar em julgado. Art. 120, ˜ 5º, da Lei Estadual 
nº 7.990/2001; Por fim, resta consignar que a matéria discutida encontra-se amplamente sedi-
mentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes: RE 434198 AgR, AgRg no 
RMS 20.356/AC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJBA, Agravo de Instrumento 
nº 0009457-90.2013.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: PILAR CÉLIA TOBIO DE 
CLARO, Data do Julgamento: 09/12/2013, Data de Publicação: 18/12/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. 
QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÕES. PROCESSO PENAL INSTAURADO CONTRA 
O SERVIDOR. IMPEDIMENTO LEGAL QUE OBSTA A PARTICIPAÇÃO NA LISTA DE 
PROMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO IM-
PROVIDO. I – Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "não viola o 
princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão 
de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo 
criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição" (STF, AI 831035 
AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, Processo Eletrônico 
DJe-098 DIVULG 18-05-2012 PUBLIC 21-05-2012). II – Hipótese em que o policial militar que 
responde a processo penal foi impedido de integrar a lista de promoção, em razão do disposto 
no art. 130, inciso IV, da Lei nº 7.990/2001. Constitucionalidade do dispositivo de lei, ante a 
existência de previsão expressa da chamada "Promoção em ressarcimento de preterição", cons-
tante do art. 126, inciso V, ˜5º, do mesmo diploma legal. Recurso improvido. (TJBA, Agravo 
Regimental nº 0007988-09.2013.8.05.0000/50000, Quarta Câmara Cível, Relatora: GARDÊ-
NIA PEREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 10/12/2013, Data de Publicação: 11/12/2013)

APELAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO DE PRO-
MOÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. LEGALIDADE DO ATO. DECLARAÇÃO INCIDEN-
TAL DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A norma estadual que veda a Promoção do Autor não 
afronta qualquer preceito constitucional, conquanto o art. 126, V, ˜ 5º, garante aos militares na 
situação do Autor a chamada "Promoção em ressarcimento de preterição", consubstanciada no 
direito do militar, anteriormente preterido à promoção, ser promovido como se houvesse sido 
na época devida, motivo pelo qual rejeita-se o incidente de inconstitucionalidade suscitado 
pelo Recorrente. Do cotejo das razões de apelação com a prova dos autos, verifica-se inexistir 
fundamentos fáticos e jurídicos para desconstituir a sentença vergastada, ante o correto posicio-
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namento adotado pela Juiz a quo, eis que não restou comprovada qualquer violação aos direitos 
do Recorrente. A promoção do Impetrante ao Cargo de 1º Sargento foi indeferida em razão de 
estar respondendo a processo crime ainda não sentenciado, tendo a Administração agido em 
conformidade com a lei que rege a matéria. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJBA, Apelação 
nº 0306329-20.2012.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Relator: JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO 
CALDAS, Data de Julgamento: 08/10/2013, Data de Publicação: 09/10/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO AO POSTO DE SUB TENENTE. PRELIMI-
NAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRÉ QUALIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. O 
impetrante revelou interesse processual (interesse utilidade), tendo em vista que a ação manda-
mental impetrada tem o escopo de proporcionar resultado favorável à promoção almejada, caso 
verificados os requisitos exigidos. Assim, rejeitada a preliminar de falta de interesse processual. 
No mérito, embora possua tempo suficiente de exercício no cargo, o impetrante não apresentou 
todos os requisitos necessários à promoção, destacando a existência de processo administrativo 
disciplinar instaurado em 2007, fato que não foi desconfigurado pelo impetrante, que limitou-se 
apenas a informar a conclusão do feito, sem trazer aos autos o seu conteúdo e julgamento final. 
Ademais, conforme preceitua o art. 134, ˜ 1º, d, a não demonstração, por parte do impetrante de 
aprovação em curso preparatório para o novo posto de Sub Tenente, também configura ausência 
de requisito à promoção. A partir dos elementos coligidos nos autos, constata-se que o impe-
trante possui, tão somente, uma expectativa do direito à promoção, pois não preenche dois dos 
requisitos de acesso ao quadro de promoção, não atendendo, pois, aos critérios estabelecidos 
na Legislação Estadual que instituiu o plano de carreira na respectiva Corporação. Resta claro 
que, a existência de processo administrativo, e, concomitantemente, ausência de qualquer prova 
de julgamento favorável ao impetrante, veda qualquer pretensão à promoção do impetrante, 
tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto, em que pese 
obter tempo de cargo suficiente. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (TJBA, Mandado 
de Segurança nº 0011430-51.2011.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relatora: ROSITA FALCÃO DE 
ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 09/05/2012, Data de Publicação: 16/11/2012).

Importa se esclarecer que o Impetrante não litiga em desfavor do seu colega de farda, mas sim em 
face da instituição de um sistema destituído de clareza, de transparência, de licitude, de regularidade e, 
principalmente, destituído de moralidade.

A promoção de um Oficial que responde a ação penal ao posto máximo da PM, torna evidente a au-
sência de critérios objetivos e legais no que se refere ao uso da LAP – LISTA DE ACESSO PREFEREN-
CIAL, que se constitui como instrumento de manobra do Executivo, para eleger quem melhor lhe convir, 
não o mais capacitado, o mais apto, o mais preparado.

Dizer que o Oficial foi, posteriormente, absolvido é futurologia. E se ele fosse condenado, como ficaria?

Por fim, está demonstrado nos autos que o Impetrante há muito tempo espera na lista de acesso por 
sua promoção a Coronel PM, sendo preterido por outros com menos pontuação, qualificação e tempo de 
serviço.

Segundo a Lei nº 3.955/81, a lista de promoções é edificada pela soma de pontos obtidos pelo Oficial 
PM ao longo de sua carreira. Verbis:

Art. 10– As promoções são efetuadas:

(...)

I – para a vaga de coronel, somente pelo critério de merecimento.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
321

Art. 22 – A promoção por merecimento far-se-á com base no respectivo Quadro de Acesso, 
de acordo com o regulamento desta Lei. (grifo nosso).

Assim o critério para as promoções é estabelecido pela Lei nº 3.955/81, e não pela Lei nº 7.990/01. 
Diante disso, a promoção para Coronel PM só pode ser feita de acordo com a Lei nº 3.955/81 e com o seu 
respectivo regulamento, Decreto nº 28.792/82.

Da criteriosa análise da legislação que regulamenta a matéria, pode-se aferir, com segurança e livre 
de dúvidas que, em sendo o critério de merecimento o único a ser considerado para que se promova o 
Oficial para o posto de Coronel PM, sua colocação na LAM – LISTA DE ACESSO POR MERECI-
MENTO, evidencia-se fator único de consideração.

Constatação, ressalte-se, de indiscutível justiça e profundo alcance social, mormente por favorecer 
somente os mais aptos a galgar o posto máximo da PM, livrando a segurança pública ostensiva, servi-
ço primordial à sociedade, de interferências e gerências políticas, priorizando a capacitação pessoal do 
Oficial, independentemente de governos, de partidos, enfim, limpando o Oficialato Superior de qualquer 
outro critério, senão o da qualificação.

A Lei de nº 3.955, de 07 de dezembro de 1981, veio a ser regulamentada pelo Decreto de nº 28.792, 
de 13 de maio de 1982, sendo mantido, para fins de promoção para a graduação de CORONEL PM, o 
exclusivo critério de merecimento. Também o Estatuto do Policial Militar Baiano – Lei Estadual de nº 
7.990/2001, mais precisamente através do seu artigo 127, inciso I, regulamenta a matéria:

Art. 127 – As promoções são efetuadas:

I – para as vagas de Coronel PM, somente pelo critério de merecimento;

Como se vê, a promoção para a graduação de Coronel PM, só se afigura admissível pelo critério 
de merecimento, e o “merecimento” do Oficial Superior, é materialmente aferível em face da análise do 
seu histórico funcional. Isto é, quanto melhor a qualificação, melhor será sua classificação e consequente 
pontuação, o que se mostra de relevantíssimo interesse social, posto que, só ocuparão o posto máximo 
da hierarquia militar, os oficiais melhores capacitados, não os eleitos politicamente, os apaniguados e 
apadrinhados.

Ocorre que, com a edição da Lei n‹ 7.990/2001, foi também instituída a malfadada LAP – Lista de 
Acesso Preferencial, que almeja, via transversa, subtrair do ato da promoção todos os critérios objetivos, 
aferíveis, concretos, instituindo, para fins de promoção dos TENENTES CORONÉIS PM, a terrível es-
colha política, a eleição do apadrinhado.

Analisemos as diferenças existentes entre a LAM e a LAP, na forma dos artigos 128 e 129 do EPM:

Art. 128 – Listas de Acesso à promoção são relações de Oficiais e Praças dos diferentes 
Quadros, organizadas por postos e graduações, objetivando o enquadramento dos concor-
rentes sob os pontos de vista da Pré-qualificação para a Promoção (Lista de Pré-qualificação 
– LPQ), do critério de Antiguidade (Lista de Acesso por Antiguidade – LAA) , do critério de 
Merecimento (Lista de Acesso por Merecimento – LAM) e dos concorrentes finais à elevação 
(Lista de Acesso Preferencial – LAP).

(...)
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§ 3º – A Lista de Acesso por Merecimento (LAM) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qua-
lificados e habilitados ao acesso, por pontuação igual ou superior à média do total de pontos 
dos concorrentes em face da apreciação do seu desempenho profissional, mérito e qualidades 
exigidas para a promoção.

§ 4º – A Lista de Acesso Preferencial (LAP) é o elenco de Oficiais e Praças pré-qualificados 
e habilitados segundo o número e espécie de vagas existentes sob cada critério.

Art. 129 – As Listas de Acesso serão organizadas na data e na forma da regulamentação da 
presente Lei.

§ 1º – Os parâmetros para a avaliação do desempenho utilizados para a composição das Listas 
devem considerar, além dos requisitos compatíveis com as características profissiográficas do 
posto e graduação visados:

a) a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões;

b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;

c) a capacidade de liderança, iniciativa e presteza nas decisões;

d) os resultados obtidos em cursos de interesse da Instituição;

e) realce do oficial entre seus pares;

f) a conduta moral e social;

g) satisfatório condicionamento físico, apurado em teste de aptidão física.

§ 2º – O mérito e as qualidades consideradas para fins de pontuação são aferidos a partir dos 
itens constantes de fichas de informações, elaboradas e tabuladas pelas Subcomissões de 
Avaliação de Desempenho.

Ou seja, enquanto a LAM é estruturada somente com os oficiais mais capacitados (§ 1º, do art. 129 
do EPM), a LAP, por sua vez, é formada com a presença de qualquer oficial, até mesmo aquele que esteja 
respondendo ação penal.

E, em face da total ausência de critério, fica possível a promoção, a exemplo, do 28º (vigésimo oi-
tavo) colocado, em detrimento do 1º (primeiro) colocado.

E não só isso. Segundo pacificado entendimento dos Tribunais Superiores, a promoção se afigura 
como ato administrativo vinculado, sendo impossível ao Impetrado, diante dos princípios da legalidade 
e moralidade públicas (art. 37 da CF/88), escolher aquele que mais lhe convém.

Eis o entendimento do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PROMO-
ÇÃO. ANTIGUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. PORTARIA 184 DO COMANDANTE DA 
MARINHA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A promoção do militar é ato administra-
tivo vinculado, e está atrelada única e exclusivamente ao critério de antiguidade na gradua-
ção, consoante disposto nos arts. 17 da Lei 6.880/80 e 24 do Decreto 4034/01. 2. As Portarias 
da Marinha do Brasil, ao fixarem critérios diversos para a promoção a Sargento, quais sejam, a 
antiguidade no serviço público, independentemente da antiguidade na graduação, e a contagem 
de 22 anos de tempo de serviço militar, excederam os limites legais. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp: 1219806/RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro 
SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/08/2013, Data de Publicação: DJe 26/08/2013).
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ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. LEI N. 6652/79. 
ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. 1. Determina o art. 60, ˜ 2º, da Lei n. 6652/79 que 
"a promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo 
os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na 
escala hierárquica, como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que 
ora é feita sua promoção". 2. A promoção na carreira militar é ato administrativo vinculado. 
Não obstante a abertura de vagas para a promoção de militar federal seja um ato adminis-
trativo discricionário, a partir do momento em que o edital é publicado, o administrador 
fica vinculado a todos os termos ali consignados. 3. Restando comprovado que o impetrante 
foi preterido em sua promoção originária, fato inconteste nos autos, as demais promoções 
por tempo de serviço deverão ser efetuadas automaticamente em efeito cascata, aplicando a 
ficção jurídica de que o impetrante foi promovido como se tivesse participado do concurso 
de promoção por antiguidade. Recurso ordinário provido. (STJ, RMS: 33656/RR, Segunda 
Turma, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2011, Data de 
Publicação: DJe 14/04/2011).

Não bastasse isso, não há como se aplicar a LAP, na medida em que, conforme se infere da análise dos 
artigos 134, § 4º e 139, § 7º, ambos da Lei de nº 7.990/2001 – EPM, referida disposição ainda está pendente 
de regulamentação:

Art. 134 – Para ser promovido pelo critério de antiguidade ou de merecimento, é indispensável 
que o policial militar esteja incluído na Lista de Pré-qualificação.
(…)
§ 4º – O regulamento de promoções definirá e discriminará as condições de acesso, de arregi-
mentação, as unidades com autonomia administrativa e os procedimentos para a avaliação dos 
conceitos profissional e moral.

Art. 139 – As promoções serão coordenadas e processadas pela Comissão de Promoções de 
Oficiais, com base no exame de mérito procedido pelas Subcomissões de Avaliação de Desem-
penho.
(...)
§ 7º – O regulamento de Promoções definirá as atribuições e o funcionamento das Comissões 
de Promoções de Oficiais e de Praças e, das Subcomissões de Avaliação de Desempenho.

Até esta data não foi idealizado o “Regulamento de Promoções”, e não será tão cedo, porque o Im-
petrado sempre preferirá o uso de critérios nebulosos para eleger seus preferidos, em detrimento dos mais 
capacitados, o que se mostra não só injusto mas, principalmente, ilegal.

De qualquer sorte, juridicamente impossível o uso da LAP – LISTA DE ACESSO PREFEREN-
CIAL, para fins de promoção de qualquer posto ou graduação da PM, especial e principalmente, para pro-
moção dos TENENTES CORONÉIS, em razão de ser o merecimento do oficial PM, o critério exclusivo 
de promoção.

No caso vertente, verifica-se a coexistência dos pressupostos autorizadores da segurança, face à com-
provada preterição do Impetrante à promoção, de Tenente Coronel, a Coronel PM.

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, 
CONCEDER A SEGURANÇA reconhecendo a preterição do Impetrante ARIK BISPO DOS SANTOS 
em relação ao processo de promoção na carreira militar, declarando, por consequência, o seu direito líquido 
e certo de ser promovido à graduação de Coronel da Polícia Militar por merecimento, bem como a percep-
ção de todas as vantagens vinculadas à patente de Coronel PM.
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TJBA – Mandado de Segurança nº 0000259-24.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): 
Des. Moacyr Montenegro Souto, julgado em 25/05/2017

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINIS-
TRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. ESCRIVÃ 
DA POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEI-
TA. AFASTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRE-
CEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EC 
41/2003. APOSENTAÇÃO POSTERIOR À REFERIDA EMENDA. TEM-
PO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 ALTERADA 
PELA LEI COMPLEMENTAR 144/2014. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. 
SEGURANÇA PREVENTIVA CONCEDIDA.

Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, isso porque, o ajuizamento 
do mandamus pressupõe prova pré constituída necessária à análise dos efeitos 
concretos legais, dispensando a dilação probatória, mas apenas apresentação da 
documentação hábil à comprovação do seu direito, o que consta nos autos.

Neste sentido, e considerando a específica situação da servidora pública policial, 
que possui tempo de contribuição reduzido nos termos da Lei complementar nº 
51/1985, alterada pela Lei complementar nº 144/2014, para fazer jus à paridade 
remuneratória requerida, impõe-se a comprovação dos 25 anos de contribuição 
e 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o que restou 
demonstrado nos autos. SEGURANÇA PREVENTIVA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Preventivo nº 0000259-
24.2016.8.05.0000, Comarca de Salvador, impetrado por JANE CARNEIRO GOMES CARVALHO em 
face da Superintendência da Previdência do Estado da Bahia – SUPREV e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas ra-
zões que integram o voto do condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado com o escopo de assegurar à impetrante, 
no momento de sua aposentadoria especial voluntária, o direito ao recebimento de proventos integrais cor-
respondentes à classe do último cargo exercido, bem como o direito à paridade entre os proventos a serem 
recebidos durante a inatividade e os vencimentos dos servidores em atividade.

Aduz, em suma, que é Escrivã da Polícia Civil do Estado da Bahia, possuindo 26 anos de contribuição 
previdenciária, sendo 17 anos em exercício de cargo estritamente policial e reúne os requisitos necessários 
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para a aposentadoria voluntária e especial. Sustenta que a Lei Complementar nº 144/2014 conferiu à policial 
do sexo feminino o direito aos proventos integrais, independente da idade, após 25 anos de contribuição, 
desde que pelo menos 15 anos sejam de exercício em cargo estritamente policial. Afirma que a Procurado-
ria-Geral do Estado da Bahia não reconhece o direito à aposentadoria com proventos integrais, deferindo 
somente proventos proporcionais e ainda exige a permanência mínima de 5 anos na mesma classe, para que 
o servidor perceba o rendimento correspondente à classe na qual se aposentou. Alega, ainda, que a inte-
gralidade e a paridade são direitos concedidos aos servidores que se enquadram na aposentadoria especial. 
Destaca que foi nomeada em maio de 1998, antes da promulgação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 
e nº 41/2003, razão pela qual advoga não se aplicar ao caso concreto o art. 40 da Constituição Federal, a 
EC nº 41/2003 e a EC nº 47/2005. Invoca a Súmula Vinculante nº 33, a Lei Complementar nº 51/1985, a Lei 
Complementar nº 144/2014 e a jurisprudência deste Tribunal. Por fim, defende a presença dos requisitos 
legais para o deferimento da liminar no sentido de garantir, preventivamente, à impetrante a aposentadoria 
especial voluntária, com proventos integrais e paridade e, no mérito, requer a concessão da segurança com 
a confirmação da liminar. Custas recolhidas à fl.19.

Às fls. 32/33, indeferido o pedido da medida liminar.
Intervenção do Estado da Bahia às fls. 41/48. Intimada, a autoridade coatora não apresentou as infor-

mações no prazo de lei, consoante certificado à fl. 51.
Às fls. 56/61v, o Ministério Público emitiu Parecer pela concessão da segurança.
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.
Salvador, 11 de maio de 2017.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado com o escopo de assegurar à impetrante, 
no momento de sua aposentadoria especial voluntária, o direito ao recebimento de proventos integrais cor-
respondentes à classe do último cargo exercido, bem como o direito à paridade entre os proventos a serem 
recebidos durante a inatividade e os vencimentos dos servidores em atividade.

Precipuamente, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, isso porque, o ajuizamento do man-
damus pressupõe prova pré constituída, assim como cuida da análise dos efeitos concretos legais, sem 
necessidade de dilação probatória, tendo a impetrante anexado a documentação necessária à comprovação 
do seu direito, relativamente a pretensão ao recebimento dos proventos integrais quando da aposentação 
estabelecida por lei. Por tal motivo, viável o ajuizamento da ação mandamental.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar mencionada.
No mérito, razão assiste à Impetrante.
Cumpre salientar tratar-se de mandamus preventivo com o escopo de coibir possível ato adminis-

trativo redutor de vantagens com a aposentadoria da impetrante, havendo justo receito de lesão ao direito 
líquido e certo invocado, uma vez que a Administração afirma no ofício de nº 112/2015, à fl.28, referente a 
aposentação voluntária, que "(...) as médias serão calculadas com 80% das maiores remuneração do servi-
dor", conforme a Lei 144/14 (fl.28). Isso posto, entende-se cabível a impetração na forma preventiva.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRIBUTÁ-
RIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE APURAÇÃO. MANDADO DE SEGU-
RANÇA PREVENTIVO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTO RE-
CEIO CARACTERIZADO. VIABILIDADE. 1. “Tratando-se de questão eminentemente de 
direito, que dispensa dilação probatória, e caracterizado o justo receio, revela-se viável a 
presente impetração na forma preventiva” (REsp 1.203.488/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, DJe de 8.10.2010). Ressalte-se que, “não se tratando de lei em tese, mas de 
real ameaça a alegado direito líquido e certo, viável a impetração de mandado de segurança 
preventivo com o fim de obter a tutela do Judiciário” (REsp 761.376/PR, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJ de 25.8.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no RMS: 
34015 RR 2011/0077207-3, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, em 02/04/2013, 
T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2013)

No caso em comento, a impetrante é Escrivã da Policial Civil, ingressou na carreira em 13/05/1998, 
tendo direito ao recebimento de proventos integrais, com direito à paridade entre os proventos a serem rece-
bidos durante a inatividade e os vencimentos dos servidores em atividade no momento de sua aposentadoria 
especial voluntária.

Com efeito, este Tribunal já reconheceu em diversas ocasiões, a possibilidade de extensão aos aposen-
tados e aos pensionistas de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, na forma do artigo 40, § 8º da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 20/98.

Ocorre que, para tratar do presente assunto, é necessário trazer a baila o precedente RE 590260, com 
Repercussão Geral, do STF, o qual estabelece que os servidores ingressados no serviço público antes da 
EC 41/2003, que reuniram os requisitos para a aposentação após a referida emenda, apenas possuem o direi-
to à paridade remuneratória e à integralidade nos cálculos de seus proventos, quando observadas as regras 
de transição especificadas nos artigos 6º e 7º da EC nº 41/2003 e artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR 
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA 
LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEM-
PORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS 
QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTA-
RAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E 
ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECO-
NHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Estende-se aos servidores inativos 
a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independen-
temente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da 
Constituição). II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, 
mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remunera-
tória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de 
transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III – Recurso extraordinário parcial-
mente provido. (STF. RE 590260, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 
julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO) (grifo nosso)

São os requisitos mencionados na EC nº 47/2005:

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem 
na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da 
mesma Emenda.
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts 2º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
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suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 
1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as 
seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco 
anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alí-
nea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder 
a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Insta salientar que o precedente em tela e os requisitos supratranscritos dispõem sobre os servidores 
civis, sendo necessário considerar a redação da Lei complementar nº 51/1985, alterada pela Lei Comple-
mentar n º 144/2014, no que pertine à análise específica da situação da servidora pública policial, uma vez 
que esta possuem requisitos temporais reduzidos em relação aos demais servidores. É dizer, 25 anos de 
contribuição e 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Confira-se:

Lei Complementar nº 144/2014
Art 1º O servidor público policial será aposentado:
I – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
II – voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercí-
cio em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) 
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” (grifo nosso)

No caso específico dos autos, a impetrante ingressou na carreira pública em 13/051998, logrou êxito 
em comprovar o preenchimento do requisito de 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente 
policial, bem como os 25 anos de contribuição exigidos pela norma, conforme consta à fl. 25, restando com-
provado o reconhecimento do direito líquido e certo invocado à paridade remuneratória.

Por todo o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA PREVENTIVA, para asse-
gurar à impetrante o direito líquido e certo à concessão dos proventos integrais na classe em que se encontra 
no momento da aposentação.

*****

TJBA – Mandado de Segurança nº0009996-17.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): 
Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado em 05/07/2018

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CI-
VIL. REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DESVIO DE FINALIDADE. DI-
REITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
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1. O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade que detém o 
poder decisório sobre a quaestio levantada.
2. É nulo o ato administrativo que não se fez acompanhar por qualquer exposição 
de motivos, ainda que mínima, padecendo de grave vício.
3. O art. 74, I, da Lei Estadual nº. 11.370/2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil), 
expressamente dispõe que o ato de remoção de ofício, no interesse da adminis-
tração, deve ser devidamente justificado, como todos os atos administrativos 
– sejam vinculados ou discricionários –, sob pena de nulidade. Segurança con-
cedida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0009996-17.2017.8.05.0000, 

em que figura como impetrante Deraldo Júlio de Oliveira Filho e impetrado Secretário de Segurança 
Pública do Estado da Bahia e outro

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de 
Justiça da Bahia CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Deraldo Júlio de Oliveira 

Filho contra ato reputado ilegal do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e o Delegado Geral 
da Polícia Civil do Estado da Bahia, que o transferiram compulsoriamente.

Inicialmente, postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em seguida, in-
formou que é Investigador de Polícia Civil, Classe I, matrícula nº 20.304.386-3, da Delegacia de Polícia 
Territorial do Município de Conceição do Coité, 15ª COORPIN/DEPIN, atuando neste município desde 
13 de maio de 1998; que, em razão da sua lotação, mudou-se para a cidade de Conceição do Coité acom-
panhado de a sua família, onde fixou moradia; que em 2016, concorreu ao cargo eletivo de vereador, em 
grupo político diverso do atual gestor municipal, originando perseguições políticas, culminando na sua 
transferência compulsória para laborar na cidade de Serrinha-BA. Ponderou que desenvolve com louvor seu 
munus público, não possuindo qualquer problema com a comunidade local, de modo que a sua transferência 
compulsória é retaliação política e deve ser rechaçada; que a decisão da transferência compulsória apenas 
afirmou a existência de interesse e conveniência do serviço, sem qualquer comprovação de tal alegação, 
sendo inclusive inexistente a motivação do ato. Com base nisso, e entendendo presentes os seus requisitos, 
pleiteou a concessão da medida liminar, para ordenar que o impetrante continue desenvolvendo suas ativi-
dades no município de Conceição do Coité. No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança. Juntou 
os documentos de fls. 19/32.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido às fls. 30/31. Através da petição de fls. 33/34, 
o impetrante promoveu o recolhimento das custas.

Em decisão de fls. 36/37, foi indeferida a liminar.

As autoridades impetradas apresentaram os informes de fls. 43 e 44, defendendo a legalidade do ato, 
tendo o Secretário de Segurança Pública suscitado a sua ilegitimidade passiva.
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O Estado da Bahia, intervindo no feito, apresentou a defesa de fls. 45/48v, aventando a preliminar de 
impugnação à gratuidade da justiça e de ilegitimidade passiva do Secretário da Segurança Pública. No mé-
rito, sustentou a ausência de direito líquido e certo do impetrante. Pediu a denegação da segurança.

Em parecer de fls. 51/56, a d. Procuradoria da Justiça opinou pela concessão da segurança.

Em cumprimento ao art. 931, do NCPC, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao tempo em 
que, solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, 
VI, do NCPC.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra o ato administrativo que determinou a sua remoção da Delegacia de 
Polícia do Município de Conceição do Coité para a de Serrinha-BA.

Em síntese, alega que a decisão da transferência compulsória apenas afirmou a existência de interesse 
e conveniência do serviço, sem qualquer comprovação de tal alegação, sendo inclusive inexistente a moti-
vação do ato.

Antes do avanço ao mérito, cumpre examinar as preliminares aventadas pela autoridade impetrada e 
pelo Estado da Bahia.

De logo, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo Estado da Bahia, 
na sua defesa, porquanto não foi deferido o benefício ao impetrante (fls. 30/31), já havendo inclusive reco-
lhimento das custas por este (fls. 34).

Também merece rechaço a ilegitimidade passiva do Secretário da Segurança Pública, porque, con-
quanto o ato impugnado fosse praticado pelo Delegado Geral da Polícia Civil, com fulcro no art. 72 da Lei 
nº 11370/2009, este, pertencendo à Polícia Civil da Bahia, tem seus atos subordinados à Secretaria da Se-
gurança Pública, nos termos do art. 3º, i, 1, do Decreto nº 10.186/2006, além de praticar atos pertinentes às 
atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário da Segurança Pública (art. 42, IV, d).

Nesses termos, o ato de remoção de servidor pertencente aos quadros da Polícia Civil também poderá 
ser praticado e desfeito pelo Secretário da Segurança Pública, tanto assim que, em evidente encampação, a 
autoridade impetrada defendeu a legalidade quando da sua manifestação.

No MÉRITO, o caso é de concessão da segurança.

Como é cediço, todos os atos administrativos – sejam eles vinculados ou discricionários –, devem ser 
motivados, em atenção aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, sobretudo os 
princípios da legalidade e da publicidade.

Compulsando a legislação de regência, mais especificamente a Lei Estadual nº. 11.370/2009 (Lei 
Orgânica da Polícia Civil), vê-se que o ato de remoção de ofício, no interesse da administração, deve ser 
devidamente motivado, ex vi do art. 74, I, que dispõe:

Art. 74 – Dar-se-á remoção nas seguintes modalidades:

I – de ofício, no interesse da administração, tempestivamente demonstrada e justificada 
fundamentadamente;

A previsão legal tem por finalidade, unicamente, reforçar a necessidade de motivação (enunciação dos 
motivos) de todos os atos administrativos.
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Sobre o tema, convém transcrever a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“39. Questão importante é a de saber-se se a enunciação dos motivos do ato (ou seja, a '‘moti-
vação’' dele), contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, é obrigatória (ou 
quando o será) e, consequentemente, se a falta de motivação, só por si, é causa de invalidade 
(ou quando o será). (…)

40. Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prá-
tica do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra feral, pois os agentes 
administrativos não são 'donos' da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a 
coletividade, esta sim, senhora de tais interesses, visto que, nos termos da Constituição, 'todo o 
poder emana do povo (…)' (art. 1º, parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato em 
um Estado onde tal preceito é assumido e que, ademais, qualifica-se como 'Estado Democrático 
de Direito' (art. 1º, caput), proclamando, ainda, ter como um de seus fundamentos a 'cidadania' 
(inciso II), os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi 
praticado, isto é, que fundamentos o justificam.

Há de se entender que as razões expostas, em princípio, exigem mais do que a simples enuncia-
ção ulterior das razões que o estribaram, vez que para ciência a posteriori bastaria o supedâneo 
fornecido pelos incisos XXXIII e XXXIV, “b”, do art. 5º, segundo os quais, e respectivamente, 
é garantido aos administrados o direito de receber dos órgãos públicos 'informações de seu in-
teresse particular, ou de interesse coletivo ou geral', e obter 'certidões em repartições públicas, 
para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal.'” (Curso de Direito 
Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 389/390)

Na situação, é possível vislumbrar que o ato vergastado não se fez acompanhar por qualquer exposi-
ção de motivos, ainda que mínima (fls. 26), limitando-se a fazer menção apenas a conceitos indeterminados, 
como “interesse” e “conveniência do serviço”, sem, no entanto, mencionar elementos concretos que atestem 
a necessidade de movimentação do servidor.

Ao intervir no feito, o Estado da Bahia não fez constar os motivos que levaram à prática do ato. Da 
mesma forma, em suas informações, as autoridades coatoras se limitam a afirmar que não existe ao impe-
trante “direito de escolha quanto ao local onde prestará suas atividades funcionais” e que “a pretensão de-
duzida na inicial busca, em verdade, prevalecer o interesse pessoal do impetrante em detrimento do próprio 
interesse público”.

Não há dúvidas, portanto, de que o ato de remoção em tela foi praticado sem a devida motivação, pelo 
que padece de grave vício, a ensejar a decretação de nulidade.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDI-
NÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MO-
TIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS IN-
SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I – Consoante o decidido 
pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado 
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 
Processo Civil de 2015. II – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, 
segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que 
pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de ser-
viço a justificar a validade do ato. […] IV – Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no RMS 
52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2017)
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No mesmo sentido, jurisprudência dessa Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍ-
CIA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO ILEGAL. ANULA-
ÇÃO. RETORNO À LOTAÇÃO ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. Muito embora 
inexista a prerrogativa da inamovibilidade em favor dos delegados de polícia, a remoção 
de servidor público para outro Município se mostra ilegal, quando desprovida de motiva-
ção, sem a exposição das razões que conduziram ao juízo de conveniência e oportunidade 
da administração pública. Segurança concedida para anular o ato de exoneração e nomeação 
do impetrante, ordenando o seu retorno ao cargo anterior, no prazo de trinta dias, sob pena de 
multa diária de R$ 500,00. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJBA, Classe: Mandado de Segu-
rança, Número do Processo: 0006782-52.2016.8.05.0000, Relator(a): Moacyr Montenegro Sou-
to, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 08/06/2017)

A absoluta ausência de motivação (leia-se, de exposição pública dos motivos que conduziram à sua 
realização) é suficiente para que se conclua que o ato não foi praticado em atenção ao interesse público, 
fugindo ao escopo precípuo do instituto da remoção, em claro desvio de finalidade.

Anote-se que a anulação do ato não configura ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que a 
todos é assegurado, pela Constituição Federal, o direito de socorrer-se junto ao Poder Judiciário, para afas-
tar lesão ou ameaça de lesão a seus direitos (art. 5º, inciso XXXV).

Da mesma forma, o princípio da supremacia do interesse público não resta vulnerado, na medida em 
que a proteção dos direitos de cada cidadão, individualmente considerado, em face das ofensas perpetradas 
pelo próprio Estado, é um dos mais elevados anseios da coletividade, traduzindo-se em verdadeiro postula-
do do Estado Democrático de Direito.

Pelas razões expostas, voto no sentido de CONCEDER a segurança, para ordenar que o impetrante 
continue desenvolvendo suas atividades no município de Conceição do Coité.

*****

TJBA – Mandado de Segurança nº 0008031-04.2017.805.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Des. 
Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 24/05/2018

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. PARTICIPA-
ÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES POLI-
CIAIS MILITARES – CFOAPM/2016. NECESSIDADE PRÉVIA PAR-
TICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CAS). 
CRITÉRIOS LEGAIS DEFINIDOS PELA LEI 7.990/2001 E DECRETO 
ESTADUAL 16.300/2015. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊN-
CIA. CANDIDATOS QUE NÃO CUMPREM TODOS OS CRITÉRIOS 
LEGAIS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO CURSO. AÇÃO MANDA-
MENTAL CONTRA LEI EM TESE. VEDAÇÃO. CIÊNCIA DA SÚMULA 
266, DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.
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1. O Edital IEP/CPCP n.º 24/06/2016, foi elaborado em observância à Lei 
7.990/2001 e ao Decreto Estadual n.º 16.300/2015, que estabelecem os critérios 
para ingresso no Curso de Formação.

2. No caso dos autos, para a admissão no Curso de Formação de Oficiais Auxi-
liares Policiais Militares – CFOAPM/2016, as normas aplicáveis exigem a prévia 
conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Sargentos (CAS), re-
quisito este que não foi cumprido pelos Impetrantes, o que revela a total ausência 
de direito líquido e certo a ser tutelado.

3. De igual modo, tratando-se de insurgência contra texto de lei em tese, é apli-
cável à espécie a Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal, que informa não ser 
cabível mandado de segurança nesta hipótese.

3. Impõe-se, assim, a denegação da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cí-
vel de Direito Público, por maioria de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com 
o voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Anderson Tavares dos Santos e outros, 
contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da 
Bahia e Diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP da PMBA.

De acordo com a Exordial, o presente mandamus tem por finalidade específica o provimento juris-
dicional para determinar aos Impetrados que efetivem a inscrição e permitam a participação dos Impe-
trantes no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da PM(BM), com data de início em 02/05/2017, e, 
logrando os candidatos êxito, que promovam a nomeação ao cargo de Oficial Auxiliar da Polícia Militar 
ou Bombeiro Militar, até o julgamento do mérito dos processos n.º 0579170-87.2016.8.05.0001 e 0581088-
29.2016.8.05.0001.

Informam os Acionantes que são 1º Sargentos da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado da Bahia. Salientam que os Impetrados participaram do certame através do Edital IEP/CPCP n.º 
024/06/2016 que abriu processo seletivo interno para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da PM – 
CFOAPM, que segue orientações da Lei 7.990/2001, Decreto Estadual 16.300/2015 e Portaria 040-cg/08 da 
PMBA.

Esclarecem que o certame tem como público-alvo os Subtenentes e os 1º Sargentos que possuam o 
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), sendo disponibilizadas 180 vagas, das quais 50% seriam 
distribuídas pelo critério de antiguidade entre os subtenentes, sem necessidade de realização de disputa por 
vagas por provas intelectuais, e as 50% restantes mediante o critério de desempenho profissional e intelec-
tual, entre os subtenentes e 1º Sargentos que possuam o CAS no ato da matrícula para o CFOAPM.
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Pontuam, porém, que apesar de o Edital prever a necessidade dos participantes possuírem o CAS, o 
subitem 3.5 contém regra que inclui a possibilidade de inscrição de Sargentos ainda cursando o CAS, bem 
como Sargentos que ainda estejam realizado processo seletivo para o futuro CAS (2012.2).

Sustentam, assim, que o Edital permite a participação de Sargentos que não possuam o CAS ou que 
estejam em processo de conclusão do Curso participarem da seleção para o CFOAPM.

Pelos motivos acima indicados, utilizam-se do presente writ com o intuito de obter uma tutela que 
determine às autoridades apontadas como coatoras que permitam a participação dos Impetrantes no Curso 
de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016 e, ao final, que os promovam a 
Aspirante PM e, consequentemente ao posto de 1º Tenente PM, até o julgamento do mérito das Ações de n.º 
0579170-87.2016.8.05.0001 e 0581088-29.2016.8.05.0001.

A Ação Mandamental foi inicialmente distribuída perante o Plantão de Segundo Grau deste Tribunal.

Aditamento foi realizado pelos Impetrantes (fls. 99/102), oportunidade em que foram juntados docu-
mentos complementares e requerida a inclusão de Genivaldo Conceição de Jesus no polo ativo.

Decisão monocrática foi proferida às fls. 116/120, tendo o Juiz Plantonista formado convencimento no 
sentido de que deveria o pedido de antecipação da tutela ser deferido apenas em favor de Acledson Santos 
Borges e Temerson Silva de Jesus, para que lhes fosse assegurada a participação no CFOAPM 2016.

Contra a referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 126/131), nos quais pediram os 
Impetrantes a cominação de multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e a extensão 
dos termos da liminar a todos os Impetrantes, por encontrarem-se em idêntica situação jurídica.

Redistribuídos os autos perante a Seção Cível de Direito Público, coube-me a função de Relator.

Apreciando os Aclaratórios, convenci-me inicialmente de que os Impetrantes não ostentavam o direi-
to líquido e certo de participarem no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFO-
APM/2016, por não cumprimento de regras legais que definem ser necessário ao candidato ter previamente 
realizado o Curso de Formação de Sargento – CAS.

Por este motivo, rejeitei as razões de Embargantes e revoguei integralmente a decisão monocrática 
anteriormente proferida pelo Juízo Plantonista.

Novos Embargos de Declaração foram opostos (fls. 149/156), porém rejeitados através da decisão de 
fls. 170/171, por versarem sobre idênticas questões anteriormente resolvidas.

O Comandante Geral da Polícia Militar, através da Procuradoria Geral do Estado, apresentou as in-
formações de fls. 182/221.

O Governador do Estado também encaminhou as informações de fls. 222/226. Salienta que não está 
inserida em suas atribuições a condução de concursos públicos e processos seletivos do Estado.

Informou, no mérito, que a insurgência dos Impetrantes decorre de imposição legal, não apenas do 
próprio Estatuto da Polícia Militar, mas também dos Regulamentos dela decorrentes, a exemplo do Decreto 
n.º 9.350/2005.

Consta dos autos (fls. 252/314), documentos trazidos pelos Autores Temerson Silva de Jesus e Acled-
son Santos Borges, junto a petição na qual pugnam pela concessão de decisão liminar, na forma como an-
teriormente proferida pelo Juiz Plantonista, sob o fundamento de que os referidos Impetrantes participaram 
do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, por força da referida 
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decisão, não se mostrando razoável a manutenção da revogação da medida, principalmente porque foram 
gerados diversos custos para o Estado.

Pugnam, desta forma, pela concessão da medida antecipatória da tutela.
Em seguida foram os autos remetidos ao Ministério Público, que opinou pela necessidade de serem 

os Impetrados ouvidos sobre os novos documentos colacionados pela parte Impetrante, em observância ao 
princípio da não surpresa.

É o relatório que ora submeto aos demais integrantes da Seção Cível de Direito Público.
Peço a inclusão do Feito em pauta de julgamento.

VOTO

Encontrando-se os autos prontos para julgamento, passo a proferir voto, optando inicialmente por 
resolver a questão incidente suscitada pelos Impetrantes.

Do pedido de antecipação da tutela.
Antes de iniciar o julgamento desta Ação Mandamental, cumpre-me resolver a questão suscitada pe-

los Impetrantes Temerson Silva de Jesus e Acledson Santos Borges, que pedem a concessão de liminar sob 
o argumento de que já encontram-se participando do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais 
Militares – CFOAPM/2016, não se mostrando razoável o indeferimento do pleito após todo o dispêndio já 
realizado pela Administração Pública para realização da capacitação.

Uma análise aprofundada dos autos revela que os referidos Autores participaram das várias etapas do 
processo seletivo, sendo considerados aptos por força da decisão liminar proferida nos autos do Mandado 
de Segurança n.º 0554881-90.2016.8.05.0001, em trâmite perante a 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Naqueles autos, foi proferida liminar contendo o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, concedo, em parte, a liminar pleiteada, para determinar que a parte impetrada 
permita a inscrição do impetrante no processo seletivo par ao curso de Oficial Auxiliar da Po-
lícia Militar do Estado da Bahia, independente da comprovação exigida no item 3.5, alínea ”d”, 
do Edital IEP/CPCP nº 024/06/2016.”

Os Impetrantes tentam, em verdade, convencer este Relator sobre a necessidade de conceder liminar, 
pois já realizariam o Curso de Formação, alegadamente por força da decisão proferida pelo Juízo Plantonis-
ta nestes autos, quando em verdade o Estado estava a cumprir decisão previamente proferida nos autos do 
Processo n.º 0554881-90.2016.8.05.0001, que inclusive veio a ser julgado improcedente no dia 07/03/2018, 
encontrando-se atualmente em fase recursal, face à Apelação interposta pelos Impetrantes.

Logo, a petição e documentos colacionados às fls. 252/314 não refletem a verdade, desde quando ten-
tam os Impetrantes Temerson Silva de Jesus e Acledson Santos Borges valer-se de medida liminar proferida 
em outro processo para o fim de demonstrar que possuem direito líquido e certo que veio a ser violado.

A própria documentação trazida pelos Acionantes não deixa pairar dúvidas, quando a todo momento 
informa que foram considerados aptos por estarem sub judice, fazendo inclusive menção ao processo n.º 
0554881-90.2016.8.05.0001.

Feitas estas ponderações, observo que não se mostra viável no presente caso a antecipação dos efeitos 
da tutela, em razão da total ausência de demonstração da probabilidade do direito pretendido e da verossi-
milhança das alegações contidas na Exordial.
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De igual modo, encontra-se em análise a legislação aplicável ao caso em apreço, para fins de definição 
sobre possuírem ou não os Impetrantes o suposto direito líquido e certo de participarem do Curso de For-
mação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, o que será feito a seguir.

Indefiro, pois, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
DO MÉRITO.
O Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei 12.016/2009, que em seu art. 1º preceitua o seguinte:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não am-
parado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (grifei)

Note-se que a Lei é clara ao definir que a segurança somente deve ser concedida na hipótese de ato 
praticado de forma ilegal ou com abuso de poder.

Analisando as razões debatidas neste mandamus, observo que a pretensão dos Impetrantes era inscre-
ver-se no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, sem cumprirem, 
entretanto, o regulamento constante no item 3.1.1, alínea “b”, do Edital IEP/CPCP n.º 024/06/2016 (fls. 69/86).

Referido item possui o seguinte teor:

3.1.1 – Os candidatos inscritos deverão reunir as seguintes condições:
(omissis)
b) Ter concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS);

Defendem os Acionantes, para tanto, que o item 3.5 do Edital, em sua alínea “d”, contém permissivo 
para que os candidatos que ainda não possuam o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) também 
possam inscrever-se no Curso de Formação, ao dispor da seguinte forma:

3.5 – São documentos necessários à inscrição:
(omissis)
d) Original e cópia do certificado de conclusão com aproveitamento no Curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos (CAS), ou comprovante de matrícula no CAS 2016.1, ou ainda, que esteja 
realizando processo seletivo para o CAS 2016.2;

Ora, em princípio nota-se a existência de possíveis regras antagônicas no mesmo Edital, ao impedir 
a inscrição do candidato que não tenha concluído o CAS e logo em seguida permitir a inscrição até mesmo 
daqueles que ainda estejam realizando processo seletivo para o CAS 2016.2.

Verifico, porém, que o processo seletivo em comento é regido pelo Decreto n.º 16.300, de 27 de agosto 
de 2015, que apresenta o seguinte teor normativo:

Art. 4º – A admissão no CFOAPM será regida por edital específico, observando-se as seguintes 
etapas sucessivas e eliminatórias:
I – inscrição:
a) para 50% (cinquenta por cento) das vagas, pelo critério de antiguidade, destinadas à gradu-
ação de Subtenente;
b) para as demais vagas, por meio de realização de prova de desempenho profissional intelectu-
al, destinadas às graduações de Subtenente e 1ºSargento;
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II – exames pré-admissionais:
a) exames de saúde física e mental;
b) Teste de Aptidão Física;
III – matrícula.
§ 1º – A inscrição será aberta para todos os ocupantes de graduações de Subtenente e 1º 
Sargento que tiverem concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos – CAS. (grifei)

Referida norma em verdade repete outras que vigoraram anteriormente, que sempre definiram ser 
requisito para matrícula a conclusão do CAS. Claro exemplo encontra-se no Decreto n.º 9.350/2005, que 
assim preceitua:

Art. 4º – São requisitos para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia 
Militar – CFOAPM:
I – ser Sargento PM;
II – possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS; (grifei)

Este Tribunal, inclusive, já manifestou-se em outras oportunidades sobre o tema, tendo firmado o 
entendimento de que é legal a exigência do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos para fins de promoção.

Cito, como exemplo, recentes julgados desta Corte, que resultaram nas seguintes Ementas:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFI-
CIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA LE-
GAL DO DECRETO ESTADUAL N.º 16.300/15, QUE REGULAMENTOU A LEI ESTADU-
AL N.º 7.999/01. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE 
GERAL DA POLÍCIA MILITAR E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITA-
DAS. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. EDITAL QUE APE-
NAS REPRODUZIU O DISPOSTO NA NORMA. DIREITO IMPETRAÇÃO CONTRA EM 
LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266, DO STJ. PRECEDENTES DO TJ/BA. 
SEGURANÇA DENEGADA. (omissis) 3. O Edital IEP/CPCP n.º 24/06/2016 não inovou ao 
estabelecer os critérios para ingresso no Curso de Formação. Em verdade, trata-se tão somente 
de mera reprodução ao quanto disposto no Decreto Estadual n° 16.300/2015, que regulamentou 
a Lei Estadual n.º 7.990/01. 4. É de se notar a total inadequação da via eleita, pois claramente 
se trata de impetração contra lei em tese, o que não é possível, conforme a Súmula n.º 266, 
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que não cabe mandado de segurança contra lei em 
tese, o que é reforçado pela jurisprudência da corte máxima. (Mandado de Segurança 0018015-
46.2016.8.05.0000, Relator(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Públi-
co, Publicado em: 27/03/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO 
DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍ-
CIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – CFOAPM SEM A CONCLUSÃO DO CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO – CAS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A 
QUO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO 
DO REQUISITO EDITALÍCIO. PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOA-
MENTO DE SARGENTO – CAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA FUNDA-
DA NA LEI N.º 7.990/2001 E NO DECRETO N.º 16.300/2015. PRECEDENTES JURISPRU-
DENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE Fls. 106/107. AGRAVO PROVIDO. (Agravo 
de Instrumento 0000090-03.2017.8.05.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Pri-
meira Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018)
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Concluo, diante destas informações, que a Administração agiu no presente caso em restrito cum-
primento ao referido Edital IEP/CPCP n.º 024/06/2016, e à legislação aplicável à espécie, notadamente o 
Decreto n.º 16.300, de 27 de agosto de 2015.

Obviamente deve-se considerar que o Edital não pode conter regras diferentes daquelas definidas pelo 
Decreto que autorizou a abertura do processo seletivo.

A análise do Edital, assim, não pode dissociar-se do estudo das normas que autorizaram a sua edição, 
sob pena de chegar-se a uma interpretação que não espelha exatamente o esperado pelo legislador, face ao 
risco de favorecimento ou prejuízo aos interessados.

No caso em apreço está claro que o ato apontado como coator encontra embasamento em Edital elabo-
rado na forma determinada por Lei e Decreto vigentes. A conclusão óbvia, assim, é a de que os Impetrados 
não agiram de forma ilegal.

Inexiste, portanto, qualquer ato coator no caso concreto, por não estar caracterizada a ilegalidade ou 
o abuso de poder, tampouco violação a direito líquido e certo dos Impetrantes, na medida em que não pre-
enchem os critérios legais para participar do curso de formação pretendido.

Cabe ainda acrescentar, com relação aos Impetrantes Temerson Silva de Jesus e Acledson Santos 
Borges, que embora defendam a sua aptidão para participar do Curso, não se produziu nos autos qualquer 
demonstração da prévia realização do Curso de Formação de Sargentos, não estando cumprido, pois, um 
dos requisitos para ingresso no CFOAPM/2016.

Saliento também que o enunciado da Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal é claro ao dispor que 
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Por todos os fundamentos aqui expendidos, é notória a falta de interesse processual dos ora Impetran-
tes e inteiramente inadequada a via mandamental.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, DENEGO A SEGURANÇA pretendida, 
com esteio nos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

*****

TJBA – Mandado de Segurança nº 0021749-05.2016.805.0000, Tribunal Pleno, Relatora: Desa. Maria de 
Fátima Silva Carvalho, julgado em 12/07/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 
RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI N.º 
7.713/88. MOMENTO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO AO BENE-
FÍCIO. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. EFETIVA DISPONIBI-
LIDADE ECONÔMICA, JURÍDICA E FINANCEIRA DA RENDA. ARTIGO 
43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – O cerne da demanda cinge-se sobre o momento em que se concretizou o di-
reito subjetivo à isenção de Imposto de Renda. Segundo a interpretação contida 
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no ato coator, o que importa é “a qualidade do crédito, que tem que ser decor-
rente de proventos e não de vencimentos (salário).” (fls. 48/49)

2 – Impõe salientar que o precatório, em síntese, se formaliza através de uma 
carta expedida pelo magistrado da execução, destinada ao Presidente do Tri-
bunal, para que este envie ofício requisitório de pagamento à respectiva pessoa 
jurídica de direito público devedora.

3 – Na hipótese dos autos, o precatório em discussão é oriundo do não paga-
mento da vantagem intitulada Gratificação de Atividade Policial Militar, em sua 
referência III, relativa ao período compreendido entre agosto de 1997 a abril de 
2007. Vê-se que impetrante é beneficiário da isenção do imposto de renda desde 
05/01/2010. Destarte, o Alvará de Levantamento foi expedido em 10/10/2016, 
seis anos após o beneficiário já ter sido contemplado pela isenção de IR.

4 – Com efeito, conclui-se que no momento exato do fato gerador da obrigação 
tributária (expedição do alvará), estavam perfeitos os requisitos necessários à 
concomitante incidência da regra matriz isencional, notadamente durante sua 
aposentadoria e a comprovação da moléstia grave. Precedentes do STJ e deste 
Egrégio Tribunal de Justiça que dispõem nesse sentido.

5 – Por tais razões, não merece prosperar o fundamento exarado pela douta Juí-
za Auxiliar do NACP no sentido de que o crédito do postulante é decorrente de 
proventos relativo ao período de agosto de 1997 a abril de 2007 e que deveria 
ser este o fato gerador a ser considerado para fins de incidência do imposto de 
renda. Isto porque, inexiste no momento qualquer acréscimo patrimonial a se 
caracterizar como fato gerador, para incidência de cobrança do referido imposto, 
nos termos artigo 43, do CTN.

6 – Segurança concedida, a fim de excluir a cobrança do valor estipulado a título 
de Imposto de Renda.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 0021749-
05.2016.8.05.0000, de Salvador, impetrante RAIMUNDO NONATO DO ROSÁRIO, impetrados JUÍZA 
ASSESSORA DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA.

 Acordam os desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por RAI-
MUNDO NONATO DO ROSÁRIO, irresignado em face de ato reputado ilegal, cuja prática foi atribuída 
à Eminente Juíza Assessora do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e à Presi-
dente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
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Em sua petição inicial, afirmou ser credor do precatório tombado sob o nº 0006020-41.2013.8.05.0000 
e beneficiário da isenção de imposto de renda em razão de ser portador de moléstia grave prevista no artigo 
6º da Lei nº 7.713/1988.

O requerente juntou declaração anual de imposto de renda, bem como despacho de deferimento de 
isenção concedido pela Polícia Militar do Estado da Bahia no Processo Administrativo nº 0504090706665, 
para comprovar o quanto alegado (fls. 24/25).

Alegou que a douta Juíza Assessora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatório indeferiu o pe-
dido de isenção de imposto de renda formulado pelo impetrante, sob o argumento de que sua doença grave 
não era contemporânea ao ato que originou o crédito.

Sustentou haver inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O fato 
gerador do imposto de renda é o efetivo recebimento das verbas mediante precatório (ou, ainda, a data do 
trânsito em julgado) e tendo este ocorrido quando o impetrante já gozava do benefício de isenção, o ato 
retenção na fonte pagadora, como pretende a autoridade coatora, é ilegal e abusivo, devendo ser cassado 
por meio desta impetração (sic fl. 13)”.

Argumentou que o direito vindicado no presente Mandado de Segurança revela-se não apenas exis-
tente, mas também líquido e certo, uma vez que os requisitos legais para a isenção de imposto de renda e a 
concessão do benefício é medida impositiva.

Asseverou, ao final, que o perigo da demora resta demonstrado por se tratar de pessoa idosa, com 83 
(oitenta e três) anos, cujo precário estado de saúde lhe ensejou a isenção do imposto de renda, bem como 
pelo fato de ser vantagem de caráter alimentar.

Diante de tais considerações, por entender presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum 
in mora, requereu a concessão da medida liminar para que seja “(…) determinado a expedição de Alvará no 
valor de R$ 39.802,53 (trinta e nove mil oitocentos e dois reais e cinquenta e três centavos) verba que já lhe 
foi deferida, sem que tenha que recolher o “DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL” no valor 
de R$ 6.695,83 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e três centavos). E, de forma que o esperado 
deferimento da medida não esgote a tutela quando da eventual concessão da segurança, é que pede que 
os mesmos permaneçam depositados – como estão – na conta do Tribunal de Justiça, até final julgamento 
dessa impetração, de forma a assegurar eventual reversibilidade da medida (sic fl. 15)”.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar para que seja concedida a segurança vindicada (fls. 
02/16).

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 17/53.

A medida liminar foi concedida às fls. 66/69.

Posteriormente, a referida tutela foi suspensa e o feito convertido em diligência (fls. 74).

As autoridades indicadas como coatoras apresentaram suas informações destacando que “(…) como 
delineado na decisão hostilizada, o Impetrante não faz jus à isenção do IR porque, à época da formação 
do crédito, ainda não gozava ele deste benefício. Em outros termos, quando o Impetrante foi acometido da 
patologia o crédito que foi objeto de presente Precatório já estava constituído e não há cabimento para que 
se dê a retroação dos efeitos da condição isentiva posterior (fls. 81/82).

O impetrante interpôs Agravo Interno requerendo o restabelecimento da medida liminar alegando ter 
havido, em síntese, preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do CPC (fls. 83/90).
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O Estado da Bahia interveio no feito aduzindo que “In casu, a qualidade do crédito constituído é 
decorrente de vencimentos (salário) e não proventos (aposentadoria). Isso porque, o direito concedido na 
Ação proposta em Juízo e que originou o crédito, foi o pagamento de vantagem intitulada Gratificação de 
Atividade Policial Militar, em sua referência III, só paga para quem se encontra em atividade. Dessa ma-
neira, inaplicável a isenção prevista no art. 6º, XIV da Lei 7.713/88 (sic fls. 95).”

Nesse sentido, requereu a denegação da segurança (fls. 91/95).
Devidamente intimado para contrarrazoar o Agravo Interno, o Estado da Bahia interveio novamente 

no feito, pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 101/105).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça lançou Parecer salientando que o impetrante 

não faz jus a isenção do Imposto de Renda perseguido, uma vez que à época da formação do crédito ainda 
não gozava deste benefício. Colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, opinou pela 
denegação da segurança (fls. 111/121).

O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão em pauta. 
Ressalta-se a possibilidade de sustentação oral, conforme dispõe os artigos 937 do CPC e 187 do RITJ/BA.

É o que importa relatar.

VOTO

Discute-se nos presentes autos se o impetrante possui direito líquido e certo à isenção do Imposto de 
Renda sobre o crédito relacionado ao precatório tombado sob o nº 0006020-41.2013.8.05.0000. A douta Juí-
za Assessora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatório (NACP), autoridade ora impetrada, indeferiu 
o requerimento de isenção formulado pelo ora demandante, sob a seguinte justificativa:

“No caso dos autos, o crédito do postulante é decorrente de proventos, relativo ao período 
de agosto de 1997 a abril de 2007 (fls. 69/70), todavia, a sua doença grave foi relacionada em 
momento posterior, conforme laudo médico de fl. 133, que atribuiu efeito retroativo, para fins de 
isenção do IR, à data de 05/01/2010. De dizer-se que, até recentemente, este NACP reconhecia 
a isenção, de forma equivocada, do imposto de renda, inclusive sobre créditos não decorren-
tes da inatividade, o que, agora, não mais ocorrerá, ainda que a parte credora, na atualidade 
esteja aposentada e seja portadora de doença. Em outros termos, o que importa é a qualidade 
do crédito, que tem que ser decorrente de proventos e não de vencimentos (salário) e, cumu-
lativamente, na ocasião de sua identificação, já ter sido reconhecido como portador de doença 
grave. Diante do exposto, mantenho o indeferimento do pedido de isenção de imposto de renda, 
rejeitando os embargos de fls. 152/155.” (grifamos – sic fls. 48/49)

Neste contexto, observa-se que o cerne da demanda cinge-se em saber qual seria o momento em que 
se concretizou o direito subjetivo à isenção de Imposto de Renda. Segundo a interpretação contida no pre-
sente ato coator, acima transcrito, o que importa é “a qualidade do crédito, que tem que ser decorrente de 
proventos e não de vencimentos (salário).”

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar, senão vejamos.
A Constituição Federal dispõe que compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, conforme prescrito em seu artigo 152, inciso III:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(…)
III – renda e proventos de qualquer natureza;
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Com efeito, importante destacar que o fato gerador do Imposto de Renda, em seu critério material da 
hipótese de incidência é a aquisição da disponibilidade “econômica” ou “jurídica” de renda ou de proventos 
de qualquer natureza, consoante regramento contido no artigo 43, do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza 
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não com-
preendidos no inciso anterior.

Nesta assentada, faz-se necessário entender a diferença dos conceitos de disponibilidade econômica, 
jurídica e financeira, posto que mostram-se diretamente relacionados ao supracitado artigo. Sobre a maté-
ria, nos ensina o professor Eduardo Sabbag:

“a) Disponibilidade econômica: é a obtenção da faculdade de usar, gozar e dispor de dinheiro 
ou de coisas conversíveis. É ter o fato concretamente. A disponibilidade “financeira” não é sinô-
nimo de disponibilidade econômica. Esta última é somente aquela que representa incorporação 
ao patrimônio. Nada impede, no entanto, que a lei ordinária agregue o “elemento financeiro” 
ao fato gerador, desde que tenha havido prévia disponibilidade econômica ou jurídica. b) Dis-
ponibilidade jurídica: é a obtenção de direitos de créditos não sujeitos à condição suspensiva, 
representados por títulos ou documentos de liquidez e certeza. Representa o “ter o direito, 
abstratamente”. O IR só pode incidir quando há acréscimo patrimonial, salientando-se que não 
há necessidade de o rendimento ser efetivamente recebido pelo sujeito passivo, sendo suficiente 
que este tenha adquirido o direito de crédito sobre ele, ou seja, disponibilidade jurídica.” (SA-
BBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário, 3ª Ed., Editora Saraiva: 2011, pg. 1.081.)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito destes conceitos, como se vê do seguinte 
aresto:

“(...) A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos caracteriza-se tão logo 
sejam estes incorporados ao patrimônio. Para que haja a disponibilidade econômica, basta que 
o patrimônio resulte economicamente acrescido por um direito, ou por um elemento material, 
identificável como renda ou como proventos de qualquer natureza. Não importa que o direito 
ainda não seja exigível (um título de crédito ainda não vencido), ou que o crédito seja de difícil 
e duvidosa liquidação (contas a receber). O que importa é que possam ser economicamente ava-
liados e, efetivamente, acresça o patrimônio. Não se pode confundir disponibilidade econômica 
com a disponibilidade financeira. Aquela se contenta com o simples acréscimo patrimonial, 
independentemente da efetiva existência dos recursos financeiros, enquanto esta pressupõe a 
existência física dos recursos em caixa. O CTN exige apenas a aquisição da disponibilidade 
econômica, o que não quer dizer que a lei ordinária não possa, na prática, privilegiar exclu-
sivamente a disponibilidade financeira, como faz, de um modo geral, com as pessoas físicas. 
Decerto, não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade fi-
nanceira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se 
a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica) (REsp. n. 
859.322 – PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14.09.2010)."

In casu, é fato incontroverso que o impetrante é beneficiário da isenção do imposto de renda, con-
forme se observa do despacho de deferimento datado de 05/02/2010, com efeito retroativo à 05/01/2010, 
consoante Parecer da Junta Militar Superior de Saúde (JMSS), exarado no Processo Administrativo n.º 
0504090706665 (fls. 34). Ademais, sua declaração anual de imposto de renda reforça esta constatação (fls. 
34/43).
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Observa-se que a referida isenção foi deferida com fundamento no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da 
Lei n.º 7.713/88, que rege o Imposto de Renda. Vejamos:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas 
físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os per-
cebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardio-
patia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada 
pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for por-
tador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia 
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, 
de 1995)"

De outro modo, nota-se que o autor mandamental é credor do valor líquido, certo e exigível corres-
pondente a R$ 39.802,53 (trinta e nove mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e três centavos), referente 
ao precatório tombado sob o nº 0006020-41.2013.8.05.0000, sendo este fato também incontroverso nos 
autos, conforme se observa do Alvará de Levantamento nº 230/2016, expedido pela própria impetrada em 
10/10/2016 (fls. 51/53).

Neste sentido, a controvérsia do mandamus reside unicamente no desconto procedido pela autoridade 
coatora no valor de R$ 6.695,83 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) a título 
de imposto de renda.

Impõe salientar que o precatório se formaliza, em síntese, através de uma carta expedida pelo magis-
trado da execução, destinada ao Presidente do Tribunal, para que este envie ofício requisitório de pagamen-
to à respectiva pessoa jurídica de direito público devedora.

Na hipótese dos autos, o precatório em discussão é oriundo de vantagem intitulada Gratificação de 
Atividade Policial Militar, em sua referência III, relativa ao período compreendido entre o mês de agosto de 
1997 e o mês de abril de 2007. Vê-se que impetrante é beneficiário da isenção do imposto de renda desde 
05/01/2010, quando fora deferido este pedido administrativamente. Destarte, o Alvará de Levantamento foi 
expedido em 10/10/2016, seis anos após o beneficiário já ter sido contemplado pela isenção de IR.

Com efeito, conclui-se que no momento do fato gerador da obrigação tributária (expedição do alvará), 
estavam perfeitos os requisitos necessários à concomitante incidência da regra matriz isencional, notada-
mente sua aposentadoria e a comprovação da moléstia grave.

Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR 
PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88. MOMENTO DE 
AQUISIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. FATO GERADOR DO IMPOSTO 
DE RENDA. EFETIVA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA, JURÍDICA E FINANCEIRA DA 
RENDA. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBU-
TÁRIA E DA REGRA MATRIZ ISENCIONAL. 1. A concessão de isenções reclama a edição de 
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lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo 
do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é explícito ao conceder 
o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores de moléstia grave. 3. Consectariamente, 
revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou 
extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva 
do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade 
com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. 4. Entrementes, versa o caso sub examine sobre hi-
pótese diversa, em que o ponto nodal da demanda cinge-se à determinação do momento em 
que se concretizou o direito subjetivo à isenção de imposto de renda ao portador de moléstia 
grave, nos termos da Lei 7.713/88 ; vale dizer: se quando do efetivo recebimento das verbas 
salariais (referentes ao período de novembro/84 a setembro/97) mediante pagamento por 
precatório em 1999, ou se a partir da aposentadoria do recorrido, que se dera em 1991. 5. 
As verbas salariais, indubitavelmente, são passíveis da incidência de imposto de renda e a isenção 
opera-se tão-somente naquelas situações elencadas no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, sendo certo 
que o termo a quo do benefício fiscal é o momento da aposentação. 6. É cediço que, assim como 
a Constituição outorga competência para instituição de tributos, concede também competência 
também para que se institua a norma de isenção. É dizer: duas são as normas jurídicas distintas 
entre si – a de instituição de tributos e a de isenção –, restando estreme de dúvidas que a institui-
ção de isenção decorre do mesmo poder que o ente tributante ostenta para estabelecer as regras 
tributárias. (...) 8. Com efeito, ressoa inequívoco que a realização da regra matriz de incidência 
tributária é necessária à incidência da norma concessiva do direito à isenção, porquanto esta tem 
como escopo precípuo reduzir parcialmente o campo de incidência daquela, retirando-lhe um ou 
alguns elementos que a constituem, e impedindo, portanto a constituição do crédito tributário. 
9. Destarte, impende perscrutar o momento em que se realiza a hipótese de incidência tributária 
do imposto de renda, a fim de se determinar o exato momento em que se deflagra a obrigação 
tributária, com a ocorrência, no mundo real, do fato que gera a obrigação de pagar o tributo, posto 
imperativo lógico da norma concessiva de isenção. Consoante determina o artigo 43, do Código 
Tributário Nacional: "Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 
(...)" 10. In casu, verifica-se que, conquanto o período aquisitivo de renda tenha ocorrido 
entre novembro/84 e setembro/97 e a aposentadoria somente tenha-se efetivado em 1991, o 
evento descrito na hipótese de incidência tributária – aquisição da disponibilidade econô-
mica ou jurídica – somente realizou-se em 1999, no momento do recebimento das verbas 
mediante precatório, quando presentes estavam todos os elementos propiciadores da sub-
sunção do fato à norma, em observância ao princípio da estrita legalidade tributária. 11. No 
caso sub judice, por ocasião da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, estavam 
perfeitos os requisitos necessários à concomitante incidência da regra matriz isencional, 
mormente a aposentadoria e a comprovação da moléstia grave, razão pela qual o acórdão 
recorrido não merece qualquer censura. 12. Recurso especial desprovido. (STJ – REsp 872095 
PE 2006/0175045-3, Órgão Julgador: T1 – PRIMEIRA TURMA, Publicação: DJ 07.04.2008 p. 1, 
Julgamento: 6 de Março de 2008, Relator: Ministro LUIZ FUX)

Em consonância com essa orientação, traz-se à baila os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de 
Justiça:

"MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS VA-
LORES DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ISENTO COMPRO-
VADA NOS TERMOS DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 C/C COM OS ARTS. 149 § 10 
E 179 DA LEI Nº 7.990/01. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREI-
TO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO INDEVIDAMENTE DESCONTADO. SEM DÚVIDA 
ALGUMA, NO CASO VERTENTE, MOSTRA-SE INDUBITÁVEL A VIOLAÇÃO AO DIREI-
TO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, TENDO EM VISTA QUE FICOU DEMONS-
TRADO ATRAVÉS DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS (DOCUMENTOS DE Fls. 15/19, 
21/27, 29/30, 32, 41/44, 46,49 E 51/56) QUE TODOS FORAM REFORMADOS, PASSANDO 
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A INTEGRAR A RESERVA REMUNERADA, EM RAZÃO DE SEREM PORTADORES DE 
MOLÉSTIAS GRAVES, SENDO CONSEQUENTEMENTE AUTORIZADA A ISENÇÃO DO 
IMPOSTO DE RENDA DE SEUS PROVENTOS. NESSE CONTEXTO, UMA VEZ DEMONS-
TRADA A CONDIÇÃO DE ISENTOS DOS IMPETRANTES, ESTES FORMULARAM PEDI-
DO ADMINISTRATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TERMO DE CONCILIAÇÃO E 
COMPROMISSO JUDICIAL FIRMADO COM O ESTADO DA BAHIA PARA RECEBIMEN-
TO DO PRECATÓRIO ALIMENTAR, REQUERENDO A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO IN-
DEVIDAMENTE DESCONTADO COM BASE NA CLÁUSULA 2.7 DO REFERIDO TERMO. 
COM EFEITO, VERIFICA-SE QUE A PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO 
DOS IMPETRANTES DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, FUNDA-SE EM DIREITO 
ESTABELECIDO INCLUSIVE NO PRÓPRIO ATO HOMOLOGATÓRIO FIRMADO ENTRE 
AS PARTES, POSTO QUE OS IMPETRANTES SÃO ISENTOS DESTE, NOS TERMOS DO 
ART. 6º. XV, DA LEI 7.713. DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 C/C COM OS ARTS. 149 § 10º 
E 179 DA LEI Nº 7.990/01, POR SEREM PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES. SEGU-
RANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO 
DE RENDA INDEVIDAMENTE DESCONTADO. (Mandado de Segurança n.º 1103802009, Ór-
gão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Julgamento: 26 de Novembro de 2009, 
Relatora: Des.ª ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA)."

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRE-
LIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
REJEITADAS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVO-
LUÇÃO DA VERBA RETIDA A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. POSSIBI-
LIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DA CONDIÇÃO DE ISENTO E DA CON-
DIÇÃO DE CREDOR DO PRECATÓRIO. A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM 
RAZAO DE MOLÉSTIA GRAVE, RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEVE SER APROVEITADA 
PARA O FIM DE RESTITUIÇÃO DA VERBA RETIDA A TÍTULO DE IR, QUANDO 
DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR, AUTORIZA-
DO MEDIANTE TERMO DE CONCILIAÇÃO E DE COMPROMISSO JUDICIAL, ANTE 
A EXPRESSA PREVISAO DO ALUDIDO INSTRUMENTO. ENTRETANTO, O DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO À RESTITUIÇÃO. (Mandado de Segurança n.º 13016-2/2009, Órgão Jul-
gador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Julgamento: 3 de Dezembro de 2009, Relator: 
Juiz Substituto JOSEVANDO SOUSA ANDRADE)."

Por estas razões, não merece prosperar o fundamento exarado pela douta Juíza Auxiliar do NACP, 
no sentido de que o crédito do postulante é decorrente de proventos relativo ao período de agosto de 1997 
a abril de 2007 e deveria ser este o fator a ser considerado para fins de incidência do imposto de renda. Isto 
porque, neste momento inexiste qualquer acréscimo patrimonial a se caracterizar como fato gerador, nos 
termos artigo 43, do CTN.

Em relação ao tema, colhe-se a doutrina de Hugo de Brito Machado:

“Na expressão do código, renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer 
do capital, quer da combinação desses fatores. Os demais acréscimos patrimoniais que não se 
comportem no conceito de renda são proventos. (…) Não há renda, nem provento, sem que haja 
acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou expressamente o conceito de renda como acréscimo. 
(…) Quando afirmamos que o conceito de renda envolve acréscimo patrimonial, como o con-
ceito de proventos também envolve acréscimo patrimonial, não queremos dizer que escape à 
tributação a renda consumida. O que não se admite é a tributação de algo que na verdade em 
momento algum ingressou no patrimônio, implicando incremento no valor líquido deste. 
Como acréscimo patrimonial se há de entender o que foi auferido, menos parcelas que a lei, ex-
pressamente ou implicitamente, e sem violência à natureza das coisas, admitem sejam diminu-
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ídas na determinação deste acréscimo. (…) A renda não se confunde com sua disponibilidade. 
Pode haver rende, mas esta não está disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de 
que se cuida não é a renda mas a aquisição da disponibilidade da renda, ou de proventos 
de qualquer natureza. Assim, não basta, para ser devedor desse imposto, auferir renda ou 
proventos. É preciso que se tenha adquirido a disponibilidade, que não se configura pelo fato de 
ter o adquirente da renda ação para sua cobrança. Não basta ser credor da renda se esta não está 
disponível, e a disponibilidade pressupõe ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos.” 
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 29ª ed., pgs. 314/315, 317 e 323)

Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, determinando que 
a impetrada expeça novo Alvará de Levantamento, tornando sem efeito o Alvará n.º 230/2016, referente ao 
Precatório tombado sob o n.º 0006020-41.2013.8.05.0000, a fim de excluir a cobrança do valor estipulado a 
título de Imposto de Renda. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto às fls. 83/90.

*****

TJBA – Remessa Necessária nº 0098065-42.2005.805.0001, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Ivanilton 
Santos da Silva, julgado em 14/02/2017

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FIS-
CAL. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
NULIDADE CARACTERIZADA. FATO GERADOR. LOCAL DA PRESTA-
ÇÃO DO SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALI-
ZOU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROVIMENTO.

1. No auto de infração deve constar expressamente não só o dispositivo legal 
como a descrição da atividade exercida como fato gerador como hipótese de 
incidência tributária.

2. Compete ao município onde se realizou a prestação dos serviços o lançamento 
do débito para constituição do crédito tributário.

3. Improvimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Embargos à execução fiscal em remessa para reexame ne-
cessário de n. 0098065-42.2005.8.05.0001 remetidos pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Salvador-Ba, tendo como partes Município do Salvador e Agência Estado Ltda.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, por maioria de votos, em MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME 
NECESSÁRIO e, o fazem, de acordo com as razões do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso com remessa para reexame necessário da sentença proferida nos Embargos à Exe-
cução Fiscal de n. 0098065-42.2005.8.05.0001, opostos por AGÊNCIA ESTADO LTDA contra o MUNICÍ-
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PIO DO SALVADOR em razão da cobrança de ISS mais multas e encargos no valor total de R$503.340,27 
(quinhentos três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), incerta na certidão de débito cons-
tituído mediante o auto de infração n. 165020.2002 datado de 20 de agosto de 2002.

Citada para pagar o débito, a executada, ora apelada, nomeou bens à penhora e opôs embargos à exe-
cução arguindo a nulidade do auto de infração e, no mérito, que o fato gerador da obrigação tributária se 
deu em São Paulo e não no Município do Salvador, a ausência de previsão da atividade desenvolvida pela 
embargante em lista de serviços do ISS incerta na Lei 4.279/90, bem como em excesso da execução tendo 
em vista que o valor cobrado extrapola em razão dos percentuais das multas aplicadas.

Às fls. 187/190 a Fazenda Municipal impugnou os embargos à execução alegando que a autuação foi 
fulcrada nos art. 92 e 93 da Lei 4.279/90, referente a prestação de serviços de captação, processamento, 
distribuição, comercialização de informações financeiras e outros, que a competência para a cobrança é do 
Município do Salvador, bem como que o auto de infração não traz consigo vícios capazes de torná-lo nulo. 
Por fim, requer a improcedência dos embargos.

Réplica às fls. 267/272.

Intimadas as partes para requerem as provas que pretendiam produzir, a embargante, ora apelada, 
requereu a produção de prova pericial às fls. 274/275.

Em despacho saneador proferido às fls. 276 foi deferida a prova pericial com a nomeação do perito, 
tendo sido facultado às partes indicações de assistente técnico e a formulação dos quesitos no prazo de 5 
dias.

Laudo pericial juntado aos autos às fls. 286/294.

A sentença foi proferida às fls. 531/539.

Transcorrido “in albis” o prazo para apresentação de recursos voluntários pelas partes.

Em sede de remessa necessária, foram os autos distribuídos para esta Relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Após examiná-los, pedi data para julgamento e ora submeto aos demais membros desta E. Corte o 
meu voto.

É o relatório.

VOTO

Cuidam-se os autos de reexame necessário para apreciação da sentença proferida contra o Município 
do Salvador em sede de embargos à execução fiscal julgada procedente para declarar nulo o auto de infração 
lavrado pelo apelante para certificação de dívida cobrada no valor de R$ 503.340,27 (quinhentos e três mil, 
trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).

Verificadas as condições de admissibilidade para reexame, dele conheço e não havendo preliminares 
nem questões prejudiciais pendentes de apreciação adentro ao mérito da questão.

DO AUTO DE INFRAÇAO. NULIDADE DA CDA
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Aduziu o apelado, em seus embargos à execução, que a certidão de débito exequenda é nula, pois não 
traz o fundamento jurídico da obrigação exigida, além de não descrever com precisão e segurança qual o 
serviço prestado objeto da cobrança fiscal, vez que os art. 92 e 93 da Lei municipal nº 4.279/90 descritos na 
certidão não são claros e o item 21 da lista anexa de serviços contém diversas atividades tributáveis, geran-
do nulidade em face da violação ao direito de defesa.

Assiste razão a embargante, ora apelada. O item 21 da lista anexa à Lei nº 4.279/90, conforme redação 
dada à época do fato gerador assim dispunha:

“21 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contidas em outros itens desta lista, orga-
nização, programação planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou 
administrativa.”

Ao verificar os documentos do procedimento administrativo fiscal que gerou a certidão da dívida ati-
va em que se funda a execução fiscal embargada, tem-se que a especificação das atividades desenvolvidas 
não são descritas com exatidão.

Não há especificação da atividade exercida no auto de infração, restringindo o mesmo a referência ao 
item 21 sem apontar qual a atividade ensejadora do fato gerador.

Outrossim, os fatos ditos como geradores ocorreram entre 1998 a 2002, mas o fundamento legal, in-
dicado na certidão de dívida ativa, reporta-se a diploma legal que somente adveio muito tempo depois (Lei 
6.453/03 com vigência a partir de 01 de janeiro de 2004).

A Constituição Federal, em seu art. 150, inc. III, alínea a, prevê que sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar 
tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado.

Conforme Leandro Paulsen, esta alínea consagra o princípio da irretroatividade, impedindo a inci-
dência de tributo sobre fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei instituidora ou majora-
dora (in Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 2a. ed., 
Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2000, p. 139).

É certo, então, que o Município, desastradamente, constituiu o crédito com base em lei que não alcan-
çava os fatos geradores, o que, sem dúvida, sendo vedado pela Carta Magna, traduz exemplo de inexistência 
da hipótese de incidência a significar que para o contribuinte não existia a obrigação tributária na qual há 
de se arrimar a constituição válida do crédito tributário.

A jurisprudência dos Tribunais assim tem se pátrios se firmou com o seguinte entendimento:
TJ-SC – Apelação Cível AC 163344 SC 2008.016334-0

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA 
SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. REFLEXO SOBRE O RECURSO ADESIVO. TRI-
BUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). ARRENDAMENTO MERCANTIL. INCI-
DÊNCIA. SÚMULA 18, DO TJSC. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. MULTA. AUSÊNCIA 
DE MENÇÃO AO FUNDAMENTO LEGAL. LANÇAMENTO FISCAL POR FATOS 
GERADORES ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO. VIOLAÇÃO AO PRIN-
CÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. NULIDADE.

1. Carece de pressuposto de admissibilidade formal a apelação que não se ocupa do fundamento 
único utilizado pela sentença recorrida, detendo-se exclusivamente sobre matéria não decidida. 
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O não conhecimento do recurso principal acarreta o não conhecimento do recurso adesivo, este 
que não sobrevive pelo fato de existir o reexame necessário.

2. “O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis” (Súmula 18, TJSC) 
e deve ser recolhido no lugar da prestação do serviço.

3. É nulo o lançamento fiscal que não se reporta ao fundamental legal da multa arbitrada em 
500% (quinhentos por cento) do imposto devido e que, sobretudo, em violação ao princípio 
constitucional da irretroatividade da lei tributária, constitui crédito de fatos geradores anterio-
res à existência da lei instituidora do tributo.

DO ESTABELECIMENTO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A apelada salienta que o local de prestação dos serviços prestados pela embargante é o município de 
São Paulo, local, inclusive, se encontra o estabelecimento prestador.

A peculiaridade existente nessa demanda é verificar se a área de atuação da empresa encontra-se em 
consonância aos dispositivos legais, isto é, determinar o fato gerador para a incidência do Imposto sobre 
Serviços (ISS) nesta situação dos autos.

No deslinde do processo, entende a apelada que seu estabelecimento prestador determina é o descrito 
no endereço do contrato social, localizado no município de São Paulo, de acordo com a fls. 15/27 dos autos.

Por consequência disso, a municipalidade de Salvador não é competente para cobrar o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza para os serviços contratados, permanecendo como estabelecimentos pres-
tadores os locais de prestação de serviços.

Nesse sentido, o que acontece é que o estabelecimento prestador encontra-se fora dos limites territo-
riais do Município de Salvador e se trata aqui de preservação do Princípio da Territorialidade e da delimi-
tação de jurisdição do ente municipal. Observe o que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e 
de outros Tribunais brasileiros:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 12 DO DECRE-
TO-LEI Nº 406/68. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 284, 282 E 356/STF E 211/
STJ. Mesmo na vigência do art. 12 do Decreto-Lei nº406/68, revogado pela Lei Comple-
mentar nº 116/03, a Municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do 
local da prestação dos serviços, onde efetivamente ocorre o fato gerador do imposto. 4. 
Recurso especial conhecido em parte e provido.(STJ: REsp nº 678655/SP., 2ª T., rel. Min. 
Castro Meira, v.u., DJ de 30/03/2006, p. 197). ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECRE-
TO-LEI Nº 406/68. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU A PRES-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESP Nº 117.121/SP. ARTIGO 543-C DO CPC. INOCOR-
RÊNCIA. VÍCIOS DA CDA. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 211/STJ. VIOLAÇÃO DE LEI 
MUNICIPAL. SÚMULA Nº 280/STF.

I – Não há violação ao artigo 535 do CPC quando não se vislumbra omissão, contradição ou 
obscuridade no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão

impugnada no especial.

II – A alegação de alteração do fundamento da execução, quando não evidenciada no acórdão 
recorrido, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em 
sede de recurso especial, ante ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

III – Inviável a análise de eventuais vícios da CDA, quando a Corte de origem não se pronuncia 
acerca do assunto. Súmula nº 211/STJ.
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IV – Não se conhece de recurso especial quanto à alegação de violação a Código Tributário 
Municipal. Incidência da Súmula nº 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso ex-
traordinário.

V – No julgamento do Recurso Especial nº 1.117.121/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 
29/10/2009, sob o rito do art. 543-C do CPC, considerou-se que A competência para cobrança 
do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi 
alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador 
do serviço (art. 3º).

VI – In casu, como a prestação dos serviços se deu sob a égide do DL406/68, correto o acórdão 
recorrido no ponto em que considera competente o Município onde ocorreu o fato gerador.

VII – Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp: 136263 SP 2012/0003375-4, Relator: Ministro FRANCISCO FAL-
CÃO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
24/08/2012).

Com isso, vislumbrando-se que o Município de Salvador não deteve competência tributária para 
cobrar o tributo constante na certidão de débito de nº 12003141263, com isso o Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN), referente ao período de 1998 a 2002, no valor de R$ 503.340,27 (quinhentos e 
três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) será devido no local de prestação de serviço, isto 
é, ao Município de São Paulo, onde está localizada a contratante.

DAS PROVAS PRODUZIDAS

Conforme preceitua expressamente o art. 333, inciso I, do CPC/1973, vigente à época da instrução 
processual correspondente ao art. 373, I, do CPC/2015:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Registre-se, nesta oportunidade, a lição de Luiz Guilherme Marinoni (Manual do Processo de Co-
nhecimento, Editora Revista dos Tribunais: 2000, 2a edição, p. 322/323), acerca do ônus da prova: "A regra 
estampada no art. 333 é bastante simples, e recorre a paradigmas já consolidados no direito processual. O 
ônus da prova incumbe a quem alega (ou mais precisamente, a quem tem o ônus de alegar).

Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar 
as exceções substanciais indiretas, ou seja, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do 
autor. A determinação assim exposta, pois, dirige-se de um lado a parte, para indicar-lhe qual atitude deve 
adotar frente a prova (quais fatos deve desincumbir-se de demonstrar ao magistrado), e de outro ao próprio 
juiz, para guiá-lo na imputação do ônus decorrente da ausência de prova sobre certo fato." (Grifou-se)

Deveras, compulsando os autos, constata-se claramente que a Apelada logrou êxito em comprovar, 
consoante prova pericial de fls. 286/294, que a atividade preponderante da apelada é a descrita na cláusula 
2ª do contrato social que trata do objeto social documentada às fls. 15/27 dos autos.

Demonstrou, também, que o local onde efetivamente são prestados os serviços é no município de São 
Paulo. Segundo o laudo pericial “a EMBARGANTE (ora apelada) se utiliza da sua estrutura de tra-
balho na sede situada no Município de São Paulo, para elaborar os seus conteúdos para transmissão 
direta aos seus clientes situados no município da sede e em outros municípios brasileiros.”
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Constata-se também, pela análise do laudo pericial, que a apelada efetua o recolhimento do ISS in-
cidente sobre as suas atividades no Município de São Paulo, conforme informado pelo depósito judicial 
perante a 12ª Varar da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.

Desse modo, não poderia a Fazenda Pública Municipal Apelante exigir crédito tributário relativo ao 
ISSQN cujo fato gerador ocorrera em localidade distinta do Município do Salvador, uma vez que a juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “a competência tributária ativa 
para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar n. 116/03, recai, em regra, sobre o Município 
em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da 
prestadora”, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACA-
DA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS SOBRE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. COMPETÊNCIA ATIVA DO MUNICÍ-
PIO EM QUE É EFETIVAMENTE REALIZADO O SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR N. 
116/03. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 
DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. 
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos 
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurispru-
dencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III – Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.060.210/SC, submetido ao rito do art. 543-C, 
firmou entendimento segundo o qual a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, 
no sistema da Lei Complementar n. 116/03, recai, em regra, sobre o Município em que é efe-
tivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da 
prestadora, ocorrendo o inverso na vigência do Decreto-lei n. 406/68. IV – (...).

VI – O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a 
decisão agravada.

VII – Agravo Regimental improvido. (AgInt no REsp 1502963/SC, Rel. Ministra REGINA 
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016) No mesmo 
trilhar, o STJ assentou a tese de que “a municipalidade competente para realizar a cobrança do 
ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/03, é a do local do estabelecimento 
prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma 
unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou tem-
porário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto 
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares (AgRg no AREsp 
270.675/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
01/03/2016, DJe 08/03/2016)”,

Mais:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA O 
RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUE HAJA UNI-
DADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL CAPAZ DE REALIZAR O SERVIÇO. AGRAVO 
INTERNO NÃO PROVIDO.
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1. Consoante a jurisprudência desta Corte, “a municipalidade competente para realizar a co-
brança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/03, é a do local do estabele-
cimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que 
há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente 
ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares”.

(AgRg no AREsp 270.675/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TUR-
MA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 
948.844/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) Assim, compulsando os fólios, observa-se que as ilações do 
Município Recorrente não merecem prosperar, porquanto, na esteira do entendimento jurispru-
dencial pátrio, o ISSQN deve ser recolhido na localidade (município) da comprovada prestação 
do serviço, de maneira que a sentença recorrida agiu acertadamente ao anular o crédito fiscal 
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento (NFL) nº 3099.2010.

Deste modo, concluo que a decisão de primeiro grau não merece reforma.

Ex positis, CONFIRMA-SE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, mantendo-se a de-
cisão vergastada intacta em todos os seus fundamentos.

*****

TJBA – Apelação nº 0753382-92.2013.805.0001, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Maria do Socorro 
Barreto Santiago, julgado em 27/03/2018

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRE-
LIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO 
CPC. ACOLHIMENTO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA RE-
CURSAL. POSSIBILIDADE.

1 – Não foi dado ao Apelante a oportunidade de se manifestar acerca da alegada 
necessidade de autorização expressa da Procuradoria-Geral do Município para 
a propositura de Execução Fiscal cujos valores consolidados fossem iguais ou 
inferiores a R$1.000,00 (mil reais), em manifesta dissonância com o quanto dis-
ciplina o artigo 10 do Código de Processo Civil.

2 – Embora a hipótese seja de desconstituição da sentença que indeferiu a peti-
ção inicial, o feito já está em condições de julgamento nesta instância, conforme 
assim autoriza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

MÉRITO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS EM CONSONÂN-
CIA COM OS VALORES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E 
DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. COBRANÇA DE CRÉDITO 
EM VALOR SUPERIOR AO PISO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLI-
DO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 
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1 – O Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, a partir da vi-
gência da Lei Municipal nº 8.421, de 15 de julho de 2013, estabeleceu o piso de 
R$1.000,00 (mil reais) como marco para o ajuizamento das Execuções Fiscais.
2 – No caso dos autos, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, em data de 
21 de janeiro de 2013, o valor consolidado do débito importava em R$711,73 (se-
tecentos e onze reais e setenta e três centavos), montante superior ao piso legal 
então vigente, que era de R$400,00 (quatrocentos reais).
3 – PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0753382-92.2013.8.05.0001, desta Capital, 

onde figura como Apelante o Município do Salvador e, como Apelado, Paulo Cesar de Azevedo Rosário.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em acolher a preliminar de nuli-
dade da sentença recorrida e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para cassar a 
sentença, termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município do Salvador contra a sentença de folhas 

09-13, proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública.
O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do 

CPC, por entender estar ausente requisito indispensável à sua propositura. Aduziu, nesse sentido, ser apli-
cável o disposto no artigo 276 da Lei nº 7.186/2006, no que se refere à necessidade da autorização da Procu-
radoria-Geral do Município de Salvador para o ajuizamento da execução fiscal, quando o valor consolidado 
foi inferior ou igual à quantia de R$1.000,00 (mil reais).

O Município sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que foi surpre-
endido com a extinção do feito, na medida em que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar pre-
viamente acerca do vício apontado na decisão. No mérito, defende ser equivocado o entendimento do Juízo 
de origem, no sentido de que a Lei nº 7.186/2006 vincula o ajuizamento das execuções fiscais com valores 
iguais ou inferiores a R$1.000,00 (mil reais) à autorização da Procuradoria-Geral do Município.

Por fim, requer o Apelante seja conhecido o presente recurso e, ao final, provido, a fim anular a sen-
tença que indeferiu a inicial, ou, acaso não seja este o entendimento, que seja reformada a sentença, para 
possibilitar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito tributário exequendo.

Ausente as contrarrazões da parte Recorrida por conta da não angularização da relação processual.
Encontrando-se o feito em condições de julgamento, determinei a sua inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de recolhimento de custas processuais, nos termos da 

Lei Estadual nº 12.373/11.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
353

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. APRECIAÇÃO DO MÉRI-
TO NA INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE.

O Apelante defende, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da sentença, sob o argumento 
de que foi surpreendido pelo fundamento trazido na decisão atacada. Aduz que a petição inicial foi indefe-
rida sob o fundamento de que a ação foi apresentada sem a expressa autorização da Procuradoria-Geral do 
Município.

Colhe-se dos autos que, efetivamente, não foi dado ao Apelante a oportunidade de se manifestar 
acerca da alegada necessidade de autorização expressa da Procuradoria-Geral do Município para a propo-
situra de Execução Fiscal cujos valores consolidados fossem iguais ou inferiores a R$1.000,00 (mil reais), 
em manifesta dissonância com o quanto disciplina o artigo 10 do Código de Processo Civil, que estabelece 
o seguinte:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Vale pontuar que o referido dispositivo assegura a efetividade ao contraditório, que consiste no trinômio: 
informação/reação/influência, ou seja, o contraditório é entendido como o direito de a parte ter ciência de to-
dos os atos e termos do processo, manifestar-se sobre eles e influir no conteúdo da decisão judicial, conforme 
ensinamento de Fredie Didier Jr (Curso de Direito Processual, vol. 1, editora JusPodivm, 7ª edição, p. 42).

Desse modo, reconheço que tem razão a parte Recorrente quando esta defende a nulidade da sentença 
apelada, em razão de o magistrado de primeiro grau não lhe ter oportunizado o direito de se manifestar 
acerca do alegado vício que resultou no reconhecimento do indeferimento da petição inicial.

Ocorre que, embora a hipótese seja de desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial, o 
feito já está em condições de julgamento nesta instância, conforme assim autoriza o artigo 1.013 do Código 
de Processo Civil.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º – Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscita-
das e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao 
capítulo impugnado.

§ 2º – Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um 
deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º – Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir 
desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da 
causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, jul-
gará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo 
de primeiro grau.
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§ 5º capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na 
apelação.

Desse modo, VOTO no sentido de acolher a preliminar de nulidade da sentença, contudo, veri-
ficando que o feito já está em condições de imediato julgamento, passo a decidir, autorizada pelo quanto 
dispõe o artigo 1.013 do CPC.

MÉRITO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS EM CONSONÂNCIA COM OS VA-
LORES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO 
DO SALVADOR. COBRANÇA DE CRÉDITO EM VALOR SUPERIOR AO PISO ESTABE-
LECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. 
FEITO DISTRIBUÍDO ANTES DA LEI Nº 8.421/2013. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS 
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 
SENTENÇA CASSADA. 

A questão trazida no presente feito orbita em torno da necessidade de o Município do Salvador neces-
sitar, ou não, de autorização expressa da Procuradoria-Geral do Município para ajuizar execuções fiscais 
cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao piso estabelecido pelo seu Código Tributário e de Rendas.

Vale pontuar que o Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, a partir da vigência da 
Lei Municipal nº 8.421, de 15 de julho de 2013, estabeleceu o piso de R$1.000,00 (mil reais) como marco 
para o ajuizamento das Execuções Fiscais. Vejamos:

Art. 276. Cabe à Procuradoria Fiscal do Município executar, superintender e fiscalizar a cobran-
ça da Dívida Ativa do Município.

Parágrafo único. Fica autorizado o não ajuizamento de ações ou execuções fiscais de dé-
bitos tributários ou não, ressalvadas as obrigações de ressarcimento ao Erário ou multas 
aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios de valores consolidados iguais ou infe-
riores a R$ 1.000,00 (mil reais):

I – o valor consolidado a que se refere este parágrafo é o resultante da atualização do respectivo 
débito originário mais os encargos e os acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da 
apuração;

II – na hipótese de existência de vários débitos de um mesmo devedores inferiores ao limite 
fixado neste parágrafo que, consolidados por identificação de inscrição cadastral na Dívida 
Ativa, superarem o referido limite, deverá ser ajuizada uma única execução fiscal;

III – fica ressalvada a possibilidade de propositura de ação judicial cabível nas hipóteses 
de valores consolidados inferiores ao limite estabelecido neste parágrafo, a critério do 
Procurador-Geral do Município;

IV – o valor previsto neste parágrafo deverá ser atualizado conforme o disposto no artigo 327 
desta lei.

Com efeito, o dispositivo legal em comento deixa patente que o legislador estabeleceu a necessidade 
de a Procuradoria-Geral do Município justificar o ajuizamento de execuções fiscais de débitos tributários de 
valores consolidados iguais ou inferiores a R$1.000,00 (mil reais), pois, se assim não fosse, não teria razão 
de se estabelecer essa exceção no diploma legal.
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Como se pode constatar, o parágrafo único do artigo 276 do Código Tributário e de Rendas do Mu-
nicípio do Salvador, deixa evidente que não há se falar em pretensão executória enquanto a dívida não 
alcançar o patamar superior ao importe de R$1.000,00 (mil reais), mostrando-se, desse modo, inexistente 
a pretensão, ou seja, a possibilidade de o Município exigir do Poder Judiciário provimento jurisdicional 
tendente à satisfação do crédito, circunstância tal que somente subsistirá quando o crédito tributário for 
superior ao piso ali estabelecido.

Há de se fazer uma interpretação teleológica da norma como um todo. O legislador, ao estabelecer o 
piso mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais, levou em consideração, justamente, a racionalização 
dos custos das execuções fiscais, de modo a atender aos princípios da eficiência e da razoabilidade, que 
regem a Administração. Desse modo, o estabelecimento do valor mínimo pela Lei Municipal não deve ser 
entendido como mera discricionariedade da Administração, mas de imposição legal que deve ser cumprida 
pela Fazenda Pública.

Ocorre que, no caso dos autos, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, em data de 13 de janeiro 
de 2013, o valor consolidado do débito importava em R$ 711,73 (setecentos e onze reais e setenta e três cen-
tavos), montante superior ao piso legal então vigente, que era de R$400,00 (quatrocentos reais).

Vejamos:
Art. 276. Cabe à Procuradoria Fiscal do Município executar, superintender e fiscalizar a cobran-
ça da Dívida Ativa do Município".

Parágrafo Único. Fica o Procurador-Geral do Município autorizado a decidir sobre a viabilidade 
do ajuizamento de ações ou execuções fiscais de débitos tributários de valores consolidados 
iguais ou inferiores a R$400,00 (quatrocentos reais).

Constata-se, assim, que a Execução Fiscal merece ter o seu regular prosseguimento, tendo em vista que 
a sentença atacada baseou-se em premissa equivocada, posto que, ao tempo do seu ajuizamento, o piso para 
a interposição da ação era de R$400,00 (quatrocentos reais), valendo esclarecer que o piso de R$1.000,00 
(mil reais) apenas foi introduzido pelo artigo 103 da Lei Municipal n.º 8.421/2013, em 15.07.2013. Vejamos:

Art. 103 – O parágrafo único do art. 276 da Lei nº 7.186/2006 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 276. 

Parágrafo Único. Fica autorizado o não ajuizamento de ações ou execuções fiscais de débi-
tos tributários ou não, ressalvadas as obrigações de ressarcimento ao Erário ou multas aplica-
das pelo Tribunal de Contas dos Municípios de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 
1.000,00 (mil reais):

Constata-se, assim, a presença dos pressupostos processuais aptos a autorizar a continuidade da ação 
no Juízo de origem, diante da inaplicabilidade da limitação prevista na legislação municipal ao caso con-
creto.

Diante do exposto, VOTO no sentido de acolher a preliminar de nulidade da sentença, e, no mé-
rito, por força do artigo 1.013 do CPC, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para, cassando a sentença, 
determinar o recebimento da petição inicial e, consequentemente, o prosseguimento da execução.

*****
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TJBA – Agravo de instrumento nº 0004079-17.2017.805.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr 
Montenegro Souto, julgado em 10/07/2018

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EMPRESA INATIVA. DECLARAÇÃO DE 
INATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR. INOCOR-
RÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RE-
CURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ firmou entendimento que “a exceção de pré-executividade é admissível 
na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não de-
mandem dilação probatória.”(Súmula 393).

A formalização da comunicação do encerramento das atividades da empresa ao 
Fisco conclui-se pela ausência de dissolução irregular ou prática de ilícito. Veri-
ficada a inocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF, acolhe-se a exceção de pré-executividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0004079-17.2017.8.05.0000 
figuram como Agravante Costa e Santa Mônica Ltda como Agravado(a) Município do Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Re-
lator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Costa e Santa Monica Ltda. em face do Município 
do Salvador com o escopo de modificar a decisão a quo de fls. 49/50, proferida pelo Juízo da 13ª Vara de 
Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o 
prosseguimento da Execução Fiscal.

Irresignada, a agravante recorre aduzindo, em síntese, seja conhecido e provido o Agravo de Instru-
mento para reformar a decisão a quo, extinguindo a Execução Fiscal tendo em vista a ausência do fato ge-
rador para cobrança da TFF – Taxa de Fiscalização e Funcionamento e encargos legais dos exercícios 2010 
a 2013. Pela reforma da decisão e provimento do agravo interposto.

Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, sendo a causa patrocinada pela Defensoria 
Pública e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Sem pedido de efeito suspensivo à fls. 61.

Contrarrazões às fls. 64/68, em síntese, sustenta a regularidade do crédito cobrado, .

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.
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VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face do Município do Salvador com o escopo de 
modificar a decisão a quo de fls. 49/50, proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de 
Salvador, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

Prefacialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade possue natureza jurídica de 
incidente processual, desde que haja prova pré-constituída. Inclusive, o STJ no Enunciado nº 393 diz que: 
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 
ofício que não demandem dilação probatória.”

In casu, a agravante colacionou a Declaração de Inatividade da Pessoa Jurídica dos anos de 2010 a 
2015 (fls. 21 à 30), o que constitui prova satisfatória a demonstrar que a Ação Execução Fiscal é indevida 
para tal cobrança (TFF) deste período. A situação de inatividade da empresa, com a formalização da comu-
nicação do encerramento de suas atividades ao Fisco, permite concluir a ausência de dissolução irregular 
ou prática de ilícito pela Agravante.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se a inocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF, vindo a acarretar o acolhimento da exceção de pré-executividade. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECO-
NÔMICA DO CONTRIBUINTE COM INSCRIÇÃO ATIVA NO CADASTRO DA FAZEN-
DA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INATIVIDADE DA EMPRE-
SA COMPROVADA. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 
exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que não se faz necessária dilação proba-
tória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Por se tratar de 
alegação de nulidade dos autos de lançamento, a matéria é passível de ser examinada em sede 
de exceção. 2. A Taxa de Fiscalização por possuir incidência direta, com fato gerador 
periódico, estabelece uma presunção de continuidade do exercício da atividade econô-
mica dos contribuintes com inscrição ativa no cadastro da Fazenda Municipal. Contudo, 
trata-se de presunção relativa, sendo passível de produção de prova em sentido contrá-
rio, ou seja, da inocorrência do fato gerador. No caso em questão, restou comprovada a 
inatividade da empresa antes da constituição dos créditos, não ocorrendo, assim, o fato 
gerador da taxa, impondo-se extinção da execução fiscal. 3. Omitindo-se o contribuinte 
relativamente ao dever de informação de encerramento das atividades da empresa ao Fisco 
Municipal, responde integralmente pelos ônus sucumbenciais decorrentes da demanda. Con-
tudo, em razão do requerido pelo apelante, descabe a inversão da sucumbência, sendo cabível 
apenas a minoração da verba honorária pretendida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PRO-
VIDA. (Apelação Cível Nº 70069266740, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Rel: Ricardo Torres Hermann, em 30/08/2016) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTI-
TUIDA. DEMONSTRAÇÃO. TITULO EXCUTIVO. INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO. 
ACOLHIMENTO. I – Cabe exceção de pré-executividade para a argüição de questões de 
ordem pública e de exceções materiais, desde que estejam comprovadas de plano e não de-
mandem dilação probatória. II – Patenteado que a executada procedeu a entrega de decla-
ração de inatividade da pessoa jurídica ao órgão fiscal, no período correspondente ao 
débito executado, descabe o prosseguimento da execução forçada. III – As declarações 
juntadas pela parte Agravante constituem prova pré-constituída que autoriza o aco-
lhimento da exceção, razão pela qual impõe-se a desconstituição da decisão recorrida. 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

358

RECURSO PROVIDO (TJBA – Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 
0021892-28.2015.8.05.0000, Relª Desª HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRA-
DDI, Quarta Câmara Cível, em: 17/02/2016) (grifos acrescidos)

Do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão hos-
tilizada e acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a Execução Fiscal, ante a ausência de fato 
gerador do tributo exigido, e condeno a exequente nos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/15.

*****

TJBA – Conflito de Competência nº 0005063-98.2017.805.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: 
Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, julgado em 22/03/2018

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓ-
RIA CUMULADA COM CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO CARRO, REPARAÇÃO 
PELOS DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DAS DÍVIDAS DE IPVA 
ATRELADAS AO BEM. FEITO DISTRIBUÍDO À 8ª VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DESTA CAPITAL. DECLÍNIO PARA A 11ª VARA FAZENDÁ-
RIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS DE NATUREZA TRIBU-
TÁRIA E ADMINISTRATIVA, CUJO CONHECIMENTO É RESTRITO 
A JUÍZOS DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DISTINTA. ART.130, §5º, II 
E III DA L.O.J. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 170 DO STJ. 
PREVALÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PRIMEIRO FOI INTENTADA A 
LIDE, PARA PROCESSAR A DEMANDA, NOS LIMITES DE SUA JU-
RISDIÇÃO. INCIDENTE PROCEDENTE.

1. Trata-se de conflito de competência negativo, que fora suscitado pelo Juízo da 
11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, diante do declínio pronunciado pelo 
Magistrado da 8ª Vara Fazendária desta Capital.

2. Na especificidade dos autos, o Autor objetiva a transferência do veículo de pla-
ca JKU-1776, com exoneração da dívida de IPVA a ele atrelada e condenação do 
Estado da Bahia ao custeio de danos morais, tendo em vista a alienação do bem 
nos idos de 1997 e a entrega, ao DETRAN, dos comprovantes desde 05.09.2012.

3. De acordo com o art.130, §5º, II e III da Lei de Organização Judiciária do Es-
tado da Bahia, há repartição de competência entre as Varas da Fazenda Pública 
de Salvador, de acordo com a natureza jurídica dos pedidos intentados em face 
do Estado da Bahia.

4. Destarte, inobstante haja identidade entre a causa de pedir remota (alienação 
do domínio do bem tributado), houve cumulação indevida de pedidos de or-
dem administrativa e tributária pelo Autor, porquanto apenas possam ser dirimi-
dos por juízos de competência absoluta diversa. Inteligência do art.292, II do 
CPC/73, vigente à época da propositura da ação.
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5. Neste caso, há de prevalecer a competência da 8ª Vara Fazendária Sotero-
politana, por ter sido onde a lide foi primeiramente intentada, a quem incumbe 
processar e julgar a demanda, dentro dos limites de sua jurisdição. Aplicação 
analógica da Súmula n.º170 do STJ.

6. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desem-
bargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, DECLARANDO 
COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM O JUÍZO SUSCITADO, 8ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, na forma do quanto fundamentado no voto da excelen-
tíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da ação para cumprimento de 
obrigação de fazer tombada sob o n.º 0333456-93.2013.805.0001, ajuizada por Josemário Santiago dos 
Santos contra o Estado da Bahia, em que visa a transferência do veículo de placa policial JKU-1776 e, por 
conseguinte, eximir-se da dívida de IPVA a ele atrelada, diante da alienação do bem nos idos de 1997 e a 
entrega dos comprovantes ao DETRAN desde 05.09.2012.

O feito foi inicialmente distribuído à 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que de-
clinou de sua competência para Juízo detentor de jurisdição tributária, ex vi da decisão de fls. 22/23, sob o 
fundamento de que o autor visa discutir direito atrelado à definição do sujeito passivo da exação de IPVA.

O processo foi, então, remetido para o Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que 
suscitou o presente conflito, por decisão de fls. 25/26, ao concluir que, embora a alegação perpasse sobre 
sistemática tributária, o cerne nodal da lide consiste em pedido administrativo meramente declaratório de 
transferência do automóvel.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls. 37/39 pela competência do 
Juízo Suscitado (8ª VFP).

VOTO

Consoante relatado, o presente conflito foi suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública desta Ca-
pital, que se declarou incompetente para apreciar e julgar a ação para cumprimento de obrigação de fazer 
intentada em face do Estado da Bahia.

Com efeito, da minuciosa análise dos autos, afere-se que o feito de origem foi ajuizado por Josemário 
Santiago dos Santos, em que pretende, sobretudo, a transferência do automóvel vendido a João Alberto Ma-
cheki, desde março de 1997, e do débito fiscal a ele atrelado, com a responsabilização civil do DETRAN, 
pelos danos morais que lhe advieram, pois "... a não mudança de titularidade do bem prejudicará esse que 
poderá sofrer, a qualquer tempo, execução fiscal por parte do Estado em decorrência do débito oriundo 
do referido veículo", fl.03.
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A causa de pedir, acima transcrita, questiona a negligência do Órgão Estadual de Trânsito que, embo-
ra informado desde 05.09.2012, sobre a alienação da propriedade, “até o momento a titularidade do bem 
não foi transferida” e os reflexos fiscais daí decorrentes. Convém, pois, reproduzir o rol de pedidos de fls. 
05/06, a saber:

"V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto Excelência, e mais o que o seu notório conhecimento certamente suprirá, 
respeitosamente requer:

a) a concessão da justiça gratuita;

b) seja inaudita altera parte, expedido o competente mandado, determinando que o requerido 
efetive a transferência do veículo e a dívida deste advinda para o nome de JOÃO ALBERTO 
MACHEKI, no prazo estipulado por este juízo, observadas as penas diárias que também deve-
rão ser arbitradas;

c) após efetivada a medida liminarmente, a expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda Es-
tadual da Bahia e aos Detran do Rio Grandes do Sul e da Bahia, para que confirme a referida 
a transferência, referente ao veículo acima descrito;

d) a citação da requerida para tomar conhecimento da presente para, querendo, no prazo legal 
contestá-la, sob as penas dos artigos 285 e 319 do CPC;

e) a procedência total da presente, com julgamento antecipado da lide ou ao final confirmado a 
liminar concedida, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, em 
20% de honorários advocatícios sobre o valor da causa e demais cominações legais;

f) a condenação do requerido em danos morais pelo desgate emocional e financeiro (pesqui-
sas, documentos, idas e vindas ao DETRAN, etc) sofridos pelo autos, no valor a ser arbitrado 
pelo MM. Juízo";

Destarte, partindo-se da premissa que o Autor objetiva, perante Juízo Soteropolitano, tanto a transfe-
rência de titularidade do bem tributado, como o reconhecimento da inexistência da dívida fazendária a ele 
vinculada, impõe-se, a priori, analisar a Lei de organização judiciária, com o intuito de se aferir a reparti-
ção de jurisdição entre as Varas da Fazenda Pública desta Capital.

De acordo com os ditames do art.70, I, "c" da Lei 10.845 de 2007 (LOJ do Estado da Bahia), in verbis:

"Art. 70 – Aos Juízes das Varas da Fazenda Pública compete:

I – processar e julgar, em matéria fiscal:

c) os mandados de segurança contra ato de autoridade fazendária, ações declaratórias, anu-
latórias, de consignação em pagamento, de repetição;

d) de indébito, cautelares e quaisquer outras que tenham por objeto ou causa de pedir crédito 
ou obrigação tributária, em que sejam partes ou interessados os Municípios e o Estado da 
Bahia;

Insta salientar, outrossim, ter a L.O.J. igualmente cuidado de disciplinar a competência das Varas 
Fazendárias, em razão da matéria discutida nos autos, consoante o seu art. 130, §5º, que assim precei-
tua:

"Art. 130 – Na Comarca de Salvador servirão 305 (trezentos e cinco) Juízes de Direito, distribu-
ídos pelas seguintes Varas que, em sendo mais de uma, se distinguirão por numeração ordinal:
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(...)

§ 5º – Das 25 (vinte e cinco) Varas da Fazenda Pública de Salvador, suas respectivas compe-
tências serão distribuídas da seguinte forma:

I – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 9ª e 10ª Varas, com competência para processar e julgar as causas de matéria 
fiscal referidas no art. 67, inciso I, desta Lei;

II – 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 15ª, 20ª e 25ª Varas, com competência para processar e julgar as causas de 
matéria administrativa referidas no art. 67, inciso II, desta Lei;

III – 11ª, 12ª, 16ª, 17ª, 21ª e 22ª Varas, com competência em matéria fiscal para causas em que 
o Estado da Bahia for parte ou interveniente;

IV – 13ª, 14ª, 18ª, 19ª, 23ª e 24ª Varas, com competência em matéria fiscal para causas em 
que o Município de Salvador for parte ou interveniente".

Logo, a teor dos dispositivos legais supracitados, incumbe à 8ª Vara Fazendária conhecer e dirimir 
causas administrativas contra o Estado da Bahia, enquanto resta reservado, à 11ª Vara da Fazenda Públi-
ca, processar e julgar a ação anulatória, que verse sobre matéria fiscal.

Afigura-se, então, a hipótese de tanto o Suscitante, como o Suscitado deterem competência absoluta 
para conhecer e julgar um dos pedidos cumulados, sem que possam atuar na totalidade deles, dentro dos 
limites de jurisdição a ele impostos pelo art.130, §5º da LOJ.

Entretanto, em situações como a presente, em que há identidade da causa de pedir remota (mudança 
do domínio do veículo tributado), há impossibilidade de haver a cumulação de pretensões autorais em única 
lide, cuja cognoscibilidade seja conferida, exclusivamente, a juízos diversos. Eis o teor do art.292 do Código 
de Processo Civil de 1973, vigente à época da distribuição da ação de origem, a saber:

"Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários 
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I – que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II – que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III – que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento".

Insta pontuar, por oportuno, as lições do Doutor Fredie Didier Jr, em sua obra Curso de Direito Pro-
cessual Civil, 17 ª edição, Ed. JusPodium, pág.573, in verbis:

"A cumulação de pedidos deve preencher alguns requisitos, sob pena de não ser admitida. 
Como já salientado, a cumulação indevida de pedidos não pode implicar indeferimento da 
petição inicial sem que se dê ao demandante oportunidade de corrigir o vício.(...)

Somente é possível a cumulação se o juízo tiver competência absoluta par conhecer de todos 
os pedidos formulados (art.327, §1º, II do CPC). Caso tenha competência para um e não te-
nha para o outro, não poderá haver a cumulação.

Não deve o magistrado indeferir totalmente a petição inicial, se ocorrer cumulação de pedi-
do que fuja da sua competência; deve admitir o processamento do pedido que lhe é pertinen-
te, rejeitando o prosseguimento daquele estranho à sua parcela de jurisdição".
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O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao consolidar a sua jurisprudência acerca de conflito de 
competência entre juízos detentores de competência absoluta para apreciar, ao menos, um dos pleitos inde-
vidamente cumulados em única demanda, editou a Súmula n.º170, nos seguintes termos:

Súmula n.º 170 do STJ – “Compete ao juizo onde primeiro for intentada a ação envol-
vendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua 
jurisdição, sem prejuizo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no 
juizo proprio”.

Destarte, inobstante tal verbete não se amolde perfeitamente à especificidade dos autos (por versar 
sobre Juízo Trabalhista e Estatutário), infiro que há de se aplicar, analogicamente, a orientação nele contida, 
porquanto compreenda tese sobre acumulação de pedidos e conflito entre juízos de competência material 
específica.

Isto posto, consideradas essas circunstâncias e que as pretensões formuladas pelo Autor possuem 
naturezas jurídicas distintas entre si – por versarem sobre direito administrativo e tributário – reputo com-
petente o Juízo em que primeiro foi intentada a lide, 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, para que 
processe e dirima a ação, dentro dos limites da sua jurisdição, resguardando-lhe a deliberação acerca dos 
pleitos que não possam ser, por ele, apreciados.

Perfilhando-se a tal posicionamento, cite-se precedente desta Corte Baiana, a seguir transcrito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULA-
ÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDENCIA.

Os pedidos formulados na petição inicial são inacumuláveis entre si, porquanto demandam 
competências distintas. Com efeito, a competência para apreciação do pedido de alvará para 
venda de bem do de cujus pertence ao Juízo de Sucessões, enquanto que o pedido de indeniza-
ção por danos materiais e morais deve ser processado e julgado perante o Juízo Cível. Nessa 
situação, a ação deve ser processada perante o Juízo que primeiro tiver conhecido do proces-
so, no caso, a 26ª Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
da Capital, a qual deverá julgar a ação nos limites da sua competência.

(TJBA, Classe: Conflito de competência, Número do Processo: 0364682-53.2012.8.05.0001, 
Relator(a): Maria da Purificação da Silva, Seção Cível de Direito Privado, Publicado em: 
18/12/2013)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA TRIBUTÁRIA E 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE 
PEDIDOS PELO AUTOR. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. 
COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

(TJBA, Classe: Conflito de competência, Número do 0564775-27.2015.8.05.0001, Relator(a): 
José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em: 03/08/2017)

Confluente às razões expostas, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CON-
FLITO NEGATIVO, declarando competente, para processar e julgar a demanda de origem, o Juízo de 
Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora Suscitado, para que conheça e julgue a 
ação de origem, dentro dos limites da sua jurisdição.

*****
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TJBA – Conflito de Competência nº 0301377-90.2016.805.0022, Tribunal Pleno, Relator: Des. Moacyr Mon-
tenegro Souto, julgado em 27/09/2017

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO 
DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOM-
PETÊNCIA DA VARA REGIONAL ESPECIALIZADA EM CONFLITO 
AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLI-
CO PELA POSSE DA TERRA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUA-
ÇÃO DA COISA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A criação de Varas para dirimir conflitos fundiários advém do quanto pre-
visto no artigo 126 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, e sua competência limita-se às demandas que envol-
vem conflitos coletivos pela posse de terras rurais e outras questões ambientais.

2. Tratando-se de Ação de Anulação de Escritura Pública c/c Reintegração de 
Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por particulares, que visa a 
proteção de direito real de cunho exclusivamente individual, inexiste litígio cole-
tivo pela posse ou propriedade de terras, sendo competente, pois, o Juízo do foro 
da situação da coisa. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 0301377-90.2016.8.05.0022, 
em que figuram como suscitante o Juiz de Direito da Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambien-
te da Comarca de Barreiras e como suscitado o Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Barra.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Pleno do Tribunal de Justiça da 
Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara Regional de Conflito 
Agrário e Meio Ambiente da Comarca de Barreiras em face do Juiz de Direito da Vara Cível da Co-
marca de Barra, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública c/c Reintegração de Posse e Indeni-
zação por Perdas e Danos em que figuram como partes Roberto Luiz Pereira Maia, Raul Angelo Mendes e 
outros.

Distribuídos os autos inicialmente ao Juízo de Direito da Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Co-
marca de Barra, às fls. 56/57, o Magistrado reconheceu sua incompetência absoluta para o processamento 
e julgamento do feito.

Redistribuído o feito à Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambiente de Barreiras, o suscitante 
aduziu que inexiste no caso dos autos conflito coletivo pela posse da terra, indispensável para firmar a com-
petência da Vara Agrária, haja vista que a lide trata de interesse meramente patrimonial e individual entre 
as partes, suscitando o conflito negativo de competência.
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Designado o Juízo suscitado para a solução das medidas urgentes e sem manifestação do mesmo, 
após oficiado, foram remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de Parecer, que opinou pela 
procedência do conflito (fls. 82/90)

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 inexistência de direito à sustentação oral.

VOTO
Da atenta análise dos autos, depreende-se que razão assiste ao Juízo suscitante, ante a incompetência 

da Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambiente da Comarca de Barreiras para o processamento 
e julgamento da ação de origem. A criação de Varas para dirimir conflitos fundiários advém do quanto 
previsto no artigo 126 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004. In verbis:

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas es-
pecializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) (grifo nosso)
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á pre-
sente no local do litígio.

Consoante se extrai do texto legal, a competência da vara agrária limita-se às demandas que envolvem 
conflitos coletivos pela posse de terras rurais e outras questões ambientais. No caso dos autos, a ação foi 
ajuizada por particulares, não indicando existência de litígio coletivo pela posse ou propriedade de terras, 
já que a demanda visa proteção de direito real e possessório de cunho exclusivamente individual. Nesta 
mesma direção:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA REGIO-
NAL ESPECIALIZADA EM CONFLITO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. DELIMITAÇÃO 
ATRAVÉS DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COMPETÊNCIA QUE CINGE-SE 
À APRECIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS E QUESTÕES AGRÁRIAS COLETI-
VAS, QUE ENVOLVAM INTERESSE PÚBLICO PELA POSSE DA TERRA. CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. O cerne da presente controvérsia gira em torno da identificação do juízo competente para 
processar e julgar a ação de interdito proibitório com pedido liminar suso referida, ajuizada na 
Comarca de Coribe.
2. Por intermédio da Resolução n° 02/2014, esta Egrégia Corte, em observância aos ditames dos 
arts. 90 e 91 da Lei n° 10.845/07 (Lei de Organização Judiciária), criou a Vara Regional de Con-
flitos Agrários e Meio Ambiente da Comarca de Barreiras, com competência exclusiva para pro-
cessamento e julgamento dos conflitos de natureza fundiária e os ilícitos contra o meio ambiente.
3. Outrossim, não obstante tenha restado a lacuna legislativa no que concerne à específica de-
limitação de competência das então recém criadas Varas Regionais de Conflitos Agrários e 
Meio Ambiente, cuidou a Jurisprudência de preenchê-la, com o entendimento assente de que, 
sua competência cinge-se à apreciação de conflitos fundiários e questões agrárias coletivas, que 
envolvam interesse público pela posse da terra.
4. Assim sendo, em análise da matéria deduzida na ação originária, no bojo da qual suscitou-se 
o presente conflito, extrai-se a inexistência de interesse social coletivo, imprescindível ao pre-
tenso deslocamento de competência da Comarca de Coribe para a Vara Regional de Conflitos 
Agrários e Meio Ambiente da Comarca de Barreiras.
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5. Conflito de Competência Conhecido e Julgado Procedente. (TJBA – Conflito de Compe-
tência nº 0300227-40.2017.8.05.0022, Relatora: Desª. MARCIA BORGES FARIA, Seções 
Cíveis Reunidas, Publicado em: 09/08/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO. LITÍGIO. INTERESSES. NATUREZA PARTICULAR. LIDE FUN-
DIÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VARA REGIONAL DE CONFLITO AGRÁRIO. IN-
COMPETÊNCIA.

I – A Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambiente tem competência para dirimir as 
lides de natureza fundiária, ou seja, que envolvem conflitos e interesses coletivos relacionados 
ao exercício da posse sobre imóveis rurais, oriundos de disputas e de questões agrárias, com 
finalidade de obter a distribuição e redistribuição de terras rurais.

II – Evidenciado que o objeto da causa originária não tem natureza coletiva, social ou que evi-
dencie interesse público na efetivação de programa de reforma agrária, impõe-se a procedência 
do conflito, para declarar a competência do Juízo Suscitado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
PROCEDENTE (TJBA – Conflito de Competência nº 0301119-80.2016.8.05.0022, Relatora: 
Desª. HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Seções Cíveis Reunidas, Publi-
cado em: 09/08/2017.)

Assim, o Juízo competente para processar e julgar os litígios individuais que versam sobre imóveis é 
o Juízo do foro da situação da coisa, in casu, o Juiz da Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de 
Barra, conforme dispõe o art. 47 do CPC/2015, com a seguinte redação:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação 
da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não 
recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de 
nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 
competência absoluta.

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo, declarando a 
competência da Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra para o processamento e jul-
gamento da demanda.

*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0023332-25.2016.805.0000, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Raimun-
do Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 18/10/2017

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
POSSESSÓRIA. INSTALAÇÃO DE TORRES DE MEDIÇÃO DE VEN-
TO EM PROPRIEDADE ALHEIA. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE 
QUE A POSSE É VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESBULHO 
CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A RETIRADA DO EQUIPA-
MENTO DA FAZENDA DO AGRAVADO. AGRAVO IMPROVIDO.
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1. A instalação de equipamentos de medição em fazenda de outrem, sem o seu 
consentimento, caracteriza-se como esbulho possessório, ensejando o manejo da 
Ação de Reintegração/Manutenção de Posse.

2. Cabe ao possuidor, todavia, demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho pra-
ticado pelo réu, e a data de ocorrência.

3. Sendo a turbação ou esbulho praticado a menos de ano e dia, é perfeitamente 
viável a expedição de mandado liminar de manutenção ou integração, sem oitiva 
da parte contrária.

4. Considerando o fato de que não foi demonstrada pelo Agravante a hipótese de 
posse velha, não se mostrou necessário na espécie a justificação prévia.

5. Por outro lado, a tese de inconsistência na localização espacial da Fazenda 
onde o equipamento de medição foi instalado relaciona-se à propriedade do imó-
vel, não sendo o objeto de discussão nos autos da ação originária, onde se discute 
apenas a posse.

6. Agravo ao qual nega-se provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta 
Câmara Cível, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, e o fazem de acordo 
com o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório da M.M. Relatora, acrescentando apenas que trata-se de Agravo de Instrumento 
interposto por PEC ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de 
Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro, nos autos da Ação de Manutenção de Posse 
com Pedido Liminar, n.º 8000079-08.2016.8.05.0084.

Em suas razões, insurgiu-se contra decisão liminar proferida na Ação de Manutenção de Posse origi-
nária, que concedeu a liminar, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em favor da 
Autora, autorizando a retirada do Requerido esbulhador, que encontra-se no imóvel localizado e descrito na 
inicial, com a respectiva retirada da torre de medição de ventos.

Durante o julgamento do Agravo de Instrumento, as preliminares foram rejeitadas e foi proferido voto 
pela M.M. Relatora, dando provimento ao Recurso, no sentido de reformar a decisão impugnada, revogando 
a liminar deferida de manutenção de posse.

Na oportunidade, pedi vista dos autos.

Pois bem, superadas as preliminares, passo a analisar o mérito da questão.

Ao que dos autos consta, a Agravante não conseguiu provar o quanto alegado, sendo que lhe cabia 
tal obrigação. Ressalte-se que a alegação de inconsistência na localização espacial da Fazenda Itobira, ao 
tratar sobre o fluxo das suas matrículas, relaciona-se com a propriedade do imóvel e não com a posse, que 
é a questão tratada no presente Agravo.
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É oportuno destacar que a Agravada colacionou aos autos a escritura pública de compra e venda, 
devidamente registrada perante o Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Gentio do Ouro (fls. 
111/115), demonstrando que é proprietária da referida fazenda. Acrescente-se que para demonstrar sua pos-
se, a Agravada comprovou que arca com o pagamento do ITR da Fazenda Itobira, vez que juntou recibo de 
entrega da declaração do referido imposto (fl. 119).

Observo, ainda, a construção pela Agravada de aceiros na referida propriedade, com o intuito de 
delimitar as terras e de evitar a propagação de incêndios, além da instalação de cercas com arame farpado 
para proteger a área em questão. Destaca-se, ainda, a contratação de funcionário, Sr. Antônio Gonçalves 
Miranda Filho, para supervisionar e monitorar a fazenda.

É interessante que se diga que o Sr. Antenor Francisco Marques Neto também foi contratado pela 
Agravada para auxiliar na fiscalização e monitoramento da Fazenda Itobira, o qual informa que verifi-
cou a instalação da torre de medições de ventos em agosto de 2016 (fl. 118), sendo a ação ajuizada no dia 
17/10/2016. Deste modo, fica claro que trata-se de posse nova, não sendo obrigatória a realização de audiên-
cia de justificação, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a 
expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará 
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 
for designada.

Assim, ao que dos autos transparece, a Agravada deve ser mantida na sua posse, não havendo ele-
mentos suficientes a corroborar a tese da Agravante, sendo prudente que se mantenha a liminar deferida. 
Ressalte-se que cabia à Agravante provar que trata-se de posse velha, o que não ficou demonstrado, vez que 
juntou apenas cronologia e considerações elaboradas unilateralmente.

Segundo lição de Cristiano Chaves1

o conceito de posse é flexível e depende quase sempre do que é usual e comum no tempo e 
espaço. As circunstâncias que revelam a posse são as mais variadas e sempre relacionadas com 
o que, em determinado momento, pode ser o normal exercício dos poderes inerentes a proprie-
dade.

De toda sorte, é importante que se invoque o Código de Processo Civil no seu artigo 561, que trata 
dos requisitos da posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na 
ação de reintegração.

1. FARIAS, Cristiano Chaves de / ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: direitos reais. ed. rev. e atual. Salvador: 
Ed. JusPodivm, 2017. Pág 155
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Com efeito, em se tratando de ação de manutenção de posse, é legítima a concessão da medida limi-
nar, vez que está cabalmente provada a posse anterior pela Agravada, na forma preceituada pelo supracitado 
artigo.

A jurisprudência já se manifestou a este respeito:
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LI-
MINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – DECISÃO 
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Para a concessão de liminar em ação de ma-
nutenção de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o 
imóvel, assim como a turbação praticada pela parte ré a menos de ano e dia, e a continuação 
da posse, embora turbada, nos termos dos arts. 924 e 927 do CPC. 2– Estando satisfeitos tais 
requisitos, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu a medida liminar de manutenção de 
posse. (TJMG– Agravo de Instrumento-Cv 1.0472.12.003870-9/001, Relator(a): Des.(a) José de 
Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da súmula 
em 07/02/2014)

A par de todas as informações neste voto divergente, convenço-me da necessidade de manter o posi-
cionamento adotado pelo Juízo Singular, quando concedeu a liminar em favor da parte Autora.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, peço vênia para divergir da tese exposta pela 
M.M. Relatora, votando no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
interposto pela PEC ENERGIA S/A.

*****

TJBA – Apelação nº 0157028-38.2008.805.0001, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Emílio Salomão Re-
sedá, julgado em 21/11/2017

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE USU-
CAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO USUCAPIÃO. ACATAMENTO DA OPOSI-
ÇÃO. PROCEDÊNCIA DA IMISSÃO. APELO. PRELIMINAR. INTEMPESTI-
VIDADE. INTERPOSIÇÃO. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PREFACIAL. 
REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊN-
CIA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDA-
DE. PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. 
VERIFICAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. NULIDADE NO PROCESSO DE 
IMISSÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACIO-
NADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 214, §1º, DO CPC/73. 
CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS COM SUB-ROGA-
ÇÃO DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. “CONTRATO DE GAVETA”. AUSÊNCIA 
DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AD-
JUDICAÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. 
RECURSO. DESPROVIMENTO.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0157028-38.2008.8.05.0001, de Salvador, 
em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Integro ao presente, o relatório da sentença de fls. 122/125, que julgou procedente a oposição, afastan-
do as pretensões de Deborah de Oliveira Martins e Banco Bradesco S/A, sobre o imóvel objeto da ação de 
usucapião, julgando improcedente o pleito da ação de usucapião e procedente o pedido da ação de imissão 
de posse, com antecipação de tutela, imitido José Maurício dos Santos na posse do imóvel objeto do litígio, 
fixando multa diária de R$ 300,00 para a hipótese de descumprimento, acrescentando que não se confor-
mando com o teor do julgado, Deborah de Oliveira Martins interpôs o apelo de fls. 201/230, sustentando, 
em síntese, que o processo padece de nulidades, eis que não foi citada na ação de imissão de posse e que a 
sentença não se encontra fundamentada, não podendo sequer distinguir onde começa e termina o relatório, 
a fundamentação e a parte dispositiva da decisão; que a ação de usucapião foi processada como matéria uni-
camente de direito, violando o direito ao contraditório e ampla defesa, não lhe oportunizando a produção de 
provas, salientando que atendeu os requisitos legais para ser reconhecido o usucapião em seu favor, já que 
exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 15 anos; que não há prova documental de que o Bra-
desco a tenha notificado ou tornado conturbada a sua posse e que a mera execução hipotecária não envolve 
posse e não serve de prova para atestar que a sua posse não foi pacífica e nem prova que o imóvel esteve 
sob a vigilância do Bradesco. Por fim, aduz que a metragem do imóvel é inferior ao máximo previsto cons-
titucionalmente para o usucapião especial urbana, restando demonstrado, também, que sempre o possuiu 
como seu, fazendo investimentos, comparecendo a reuniões de condomínio e pagando taxas condominiais, 
estando quites com as taxas municipais.

Contrarrazões do Bradesco S/A, fls. 202/205 e de José Maurício dos Santos, fls. 209/221, arguindo 
este, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, ambos, pugnam pelo improvimento do 
recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, fls. 253/265, pelo improvimento da irresignação.
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VOTO

Em que pese a sentença ter julgado, simultaneamente, as ações de imissão de posse, usucapião e 
oposição, cinge-se o apelo, apenas, à ação de usucapião, ajuizada pela recorrente e que foi julgada improce-
dente, conquanto alegue-se nulidade na primeira, por falta de citação.

De plano, afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso, aviada nas contrarrazões de José 
Maurício dos Santos, pois, além do apelo ter sido interposto em 02/12/2010, foram ofertados embargos de 
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declaração, que não foram acolhidos, isso em 17/05/2011, cuja sentença restou publicada em 20/05/2011, fls. 
187/188, vindo a ser ratificado o apelo, em 03/06/2011, fl. 189, ou seja, 13 dias após a publicação da sentença 
de embargos.

Também deve ser afastada a preliminar de nulidade do feito, por suposta ausência de citação da recor-
rente na ação de imissão de posse, eis que participou de todos os atos da referida ação, conforme se observa 
das fls. 22/24 e 77/79, uma vez que compareceu espontaneamente aos autos, o que supre a citação, na forma 
do quanto disposto no §1º, do art. 214, do anterior CPC, vigente à época dos fatos.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO. 
IPTU. 1. Não é inepto o recurso cujas razões guardam pertinência com a decisão recorrida. Art. 
514 do CPC. 2. A ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da 
data da sua constituição definitiva. 3. O comparecimento espontâneo supre a falta de citação. 
Art. 214, § 1º, do CPC. Hipótese em que o devedor compareceu aos autos antes de decorrido 
o prazo de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário. 4. A citação de um dos 
coobrigados interrompe a prescrição em relação aos demais devedores solidários. Art. 125, 
III, do CTN. 5. O proprietário de imóvel levado à hasta pública responde pelo IPTU devido até 
então se não foi o tributo pago com o produto da arrematação. O levantamento pelo credor do 
produto da arrematação sem a sub-rogação do preço para pagamento do IPTU não exonera o 
proprietário anterior da responsabilidade do crédito tributário. Precedente do STJ. 6. Não se 
verificando quaisquer das hipóteses do art. 17 do Código de Processo Civil, não há falar em 
litigância de má-fé. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70049836174, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 
Julgado em 25/07/2012)

No que diz respeito a preliminar de ausência de fundamentação, “Do mesmo modo, não merece am-
paro a preliminar de ausência de fundamentação, vez que o juízo a quo analisou individualmente as três 
ações conexas, explanando os elementos que formaram o seu entendimento”, conforme, corretamente, 
asseverado pela procuradoria de justiça, fl. 257v, não se podendo confundir sentença sucinta, como é o caso 
dos autos, com sentença não fundamentada.

No que diz respeito a preliminar de cerceamento de defesa, é fato que, em se tratando de ação de usu-
capião, cujos efeitos transcendem o indivíduo, atingindo a coletividade como sujeito passivo total, porque 
de eficácia erga omnes, tem-se como inaplicável, em regra, o instituto do julgamento antecipado da lide.

Deve, de fato, a audiência de instrução e julgamento servir à instrução do feito, para o convencimento 
do juiz, apresentando-se como instrumento para aproximar o magistrado da concretude do caso, como des-
tinatário que é da função interpretativa e da aplicação do direito, mas, no caso dos autos, como já referido 
pela procuradoria de justiça, fl.258, “a prova documental é farta, afastando quaisquer dúvidas quanto à 
ausência do requisito subjetivo para se usucapir, isto é, que a posse é qualificada para aquisição ordinária, 
vez que o usucapiente possui o imóvel como seu, com animus domini, sem oposição, revela-se plenamente 
possível o julgamento antecipado do feito, dispensando-se ulteriores investigações acerca do requisito ob-
jetivo do usucapião (ininterrupto decurso do tempo)”.

Assim, rejeitam-se ditas preliminares.
Ademais, os autos revelam, em verdade, fato impeditivo à procedência do pleito usucapiendo, pois, 

verifica-se que a recorrente ingressou no imóvel através do chamado “contrato de gaveta”, celebrado com De-
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nilza Maria Lago Costa, em fevereiro/2002, a qual, por sua vez, o adquiriu através de financiamento junto ao 
Bradesco, donde se conclui, facilmente, que não houve, nessa negociação, a intervenção do agente financeiro.

De se ver, assim, que a recorrente tinha pleno conhecimento de que sobre o imóvel recaia ônus hipo-
tecário em favor do Bradesco S/A, fls. 16/18, e que seria responsável pelo pagamento das prestações. É o 
que se sobressai da cláusula terceira e quarta daquele instrumento, restando patente que, mesmo ciente do 
gravame, não efetuou o pagamento das prestações advindas do financiamento do imóvel, o que culminou 
com a sua execução e posterior adjudicação do bem pelo agente financeiro.

Diante dessas constatações, não pode a recorrente afirmar o seu desconhecimento quanto ao gravame 
que recaia sobre o imóvel por ela adquirido, inclusive por estar ao seu cargo, antes mesmo de adquiri-lo, 
buscar junto ao cartório imobiliário pertinente a real situação do imóvel, onde tal averbação hipotecária lá 
estaria registrada.

Ora, ciente de que o imóvel encontrava-se hipotecado junto ao Bradesco S/A e que as prestações daí 
decorrentes deveriam ser pagas, sob pena de sua execução, como o foi, a sua posse não é legítima, nem 
mansa e pacífica e sim clandestina, e “O Código Civil no art. 1.203 estabelece que, em regra, a posse man-
tém o mesmo caráter com que foi adquirida. Assim, da mesma forma que a proprietária anterior, Denilza 
Maria Lago Costa, tinha conhecimento que o imóvel somente lhe pertenceria após a quitação do emprés-
timo, a Apelante também sabia e se não deu sequência ao pagamento das parcelas do empréstimo terá 
que arcar com as consequências, sobretudo a imediata desocupação do imóvel”, nas legítimas palavras do 
Ministério Público, às fls. 230/231.

Então, a posse da autora não possui a característica necessária ao acolhimento do pedido de usuca-
pião, qual seja, o animus domini, indispensável ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, pois ciente de 
que a sua propriedade sobre o imóvel, in casu, só poderia estar consolidada quando do término do paga-
mento das prestações junto ao agente financeiro, quando, por ato deste, liberaria o ônus hipotecário que 
recaia sobre o imóvel e abriria caminho para que a apelante, através de nova escritura pública, consolidasse 
a propriedade em seu favor.

Nesse caso, a jurisprudência é pacífica quanto a clandestinidade da posse:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE GAVETA. É clandestina a posse nascida de 
cessão, via contrato de gaveta, de ocupação sobre imóvel na qual o cedente estava inadimplen-
te e a transferência é alheia à mutuante. A posse daí nascida é degradada, por força do artigo 
1.200 do Código Civil. Apelação desprovida. SEXTA TURMA ESPECIALIZADA 19/04/2012 
– 19.../4/2012 AC APELAÇÃO CIVEL AC 201051010083276 (TRF-2) Desembargador Federal 
GUILHERME COUTO

APELAÇÃO– Ação de Manutenção de Posse – Cessão de Direitos – "Contrato de gaveta" – 
Pretensão de manutenção da posse dos cessionários no imóvel "sub judice" diante da ameaça 
de esbulho promovida pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 
Preliminar de cerceamento ao direito de produção provas – Inocorrência – Magistrado que 
não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os 
elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda – Alegação de 
que devem ser mantidos na –posse do imóvel por serem os legítimos cessionários dos direitos 
de aquisição sobre o imóvel "sub judice" e seus atuais possuidores – Descabimento – Ausência 
de anuência expressa da ré na cessão do contrato de aquisição da unidade imobiliária "sub 
judice" – Autores que não têm justo título sobre o bem – Posseclandestina e precária, que tor-
na inviável o acolhimento da pretensão de manutenção de posse formulada na petição inicial 
– Recurso desprovido. 9ª Câmara de Direito Privado 17/12/2015 – 17/12/2015 Apelação APL 
10680151020148260100 SP 1068015
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POSSESSÓRIA Reintegração de posse Bem imóvel urbano Compromisso de compra e venda de 
unidade residencial Rescisão do contrato e precedente reintegração definitiva na posse do imó-
vel Constatação de ocupação clandestina do bem por terceiros "Contrato de gaveta" firmado 
entre mutuário e apelantes Superveniente ciência dos ocupantes acerca da inadimplência e da 
falta de anuência da mutuante ao contrato particular de compra e venda Má-fé e clandestini-
dade caracterizadas "Contrato de gaveta" verbal inoponível à companhia habitacional Situa-
ção do imóvel hipotecado não regularizada pelos atuais ocupantes Exercício da posse indireta 
pela mutuante demonstrado Legitimidade da retomada do bem de raiz Possessória procedente 
Apelação improvida. Dispositivo: negam provimento ao recurso. 19ª Câmara de Direito Priva-
do 18/10/2012 – 18/10/2012 apelação APL 56089420108260400 SP 0005608

Pelas razões expostas, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES e NEGA-SE PROVIMENTO ao 
apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

*****

TJBA – Apelação nº 0508119-84.2014.805.0001, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Maria do Socorro 
Barreto Santiago, julgado em 27/03/2018

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAUTELAR DE EXIBI-
ÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE 
PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGA-
MENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE INTE-
RESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado no Recurso Es-
pecial 1.349.453/MS, julgado sob a ótica dos Recursos Repetitivos (TEMA 648), 
é de que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos preparató-
ria para o fim de instruir ação principal está condicionada à demonstração de 
existência de relação jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido 
administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável e ao pa-
gamento do custo do serviço, desde que haja a previsão contratual respectiva e a 
normatização da autoridade monetária. RECURO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

 Vistos e relatados os autos da Apelação nº 0508119-84.2014.8.05.0001, tendo como Apelante GE-
RALDO PASSOS DE ATAIDE e como Apelado TIM CELULAR S/A

 ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Ape-
lação, pelas razões a seguir expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por GERALDO PASSOS ATAIDE contra a sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de exi-
bição de documento por ele proposta em face da TIM CELULAR S/A, indeferiu a exordial, extinguiu o 
processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
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Nas suas razões recursais (fls. 87/99), alega, em síntese, que “não se pode falar em falta de interesse de 
agir, pois o apelante foi até a sede da ré para ter acesso aos documentos que estão sendo exigidos na inicial, 
sem êxito, pois, o apelado não quis dar informações e nem fornecer cópias dos documentos”, que deram 
origem à suposta dívida.

Sustenta que o “esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento de ação para satisfação da 
pretensão, além de desnecessário, o direito público subjetivo de ação é constitucionalmente garantido no 
art. 5º, XXXV, da Constituição da República, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Ju-
diciário, lesão ou ameaça a direito.

Requer, ao final, o provimento do apelo e, por conseguinte, seja reformada a sentença para reconhe-
cer o seu interesse de agir e a procedência da ação, determinando-se a imediata exibição do documento 
(suposto contrato firmado entre as partes), bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários 
advocatícios.

Intimada, a apelado apresentou contrarrazões às fls. 102/105, pugnando pelo improvimento do recurso.
Encontrando-se o feito em condições de julgamento, determinei a sua inclusão em pauta.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de propositura de ação cautelar de exibição de docu-

mento sem a comprovação de que tenha havido requerimento administrativo prévio.
Com efeito , em que pese as alegações do recorrente, a sentença que declarou a ausência de interesse 

de agir deve ser mantida, porquanto, de fato, o apelante não comprovou requerimento prévio administrativo 
de exibição do documento pretendido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia, desta-
cou que a cautelar de exibição de documentos, para ser conhecida, depende, dentre outros requisitos, da 
demonstração de prévio requerimento administrativo para que seja evidenciada a pretensão resistida, con-
forme o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPAN-
ÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DO-
CUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E 
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 
1. Para efeitos do art. 543– C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar 
de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como 
medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência 
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 
normatização da autoridade monetária. 
2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

Assim, diante da inexistência de demonstração de pretensão resistida e do entendimento jurispruden-
cial consolidado do STJ, não afronta ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição a sentença extintiva do 
processo, fundamentado na ausência de interesse processual.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

374

Por tais razões, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sentença por seus 
fundamentos.

*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0027433-42.2015.805.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Moa-
cyr Montenegro Souto, julgado em 05/12/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
BLOQUEIO BACENJUD. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE 
DA PENHORA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPOS-
SIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE ATU-
ALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. PRESUNÇÃO DE 
VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DEVER DAS PARTES DE INFORMAR 
NOS AUTOS ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 238, CPC /1973. NATUREZA SALARIAL DO VALOR PENHO-
RADO. NÃO DEMOSTRADA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1– Fato novo que não acrescenta em nada a ser tomado em consideração no jul-
gamento.

2. Afasta-se o pedido de nulidade, pois a impossibilidade de intimação dos de-
vedores deu-se por mudança de endereço, sendo imprescindível atualização dos 
dados dos executados nos autos, por força do art 238 do CPC/1973.Penhora on 
line valida.

3. Sem provas nos autos quanto a natureza salarial do valor penhorado, ou que 
este seja oriundo de aplicações para garantir sua subsistência, ônus de quem ale-
ga, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973, aplicável subsidiariamente à execu-
ção (art. 598 do CPC/1973), razão pela qual não há que se falar na impenhorabili-
dade prevista no art. 649, IV, do CPC/1973. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO 
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0027433-42.2015.8.05.0000 

em que figuram como Agravante o Leiro Móveis e Decorações Ltda e outros e Agravado o Cerno Indús-
tria e Comércio Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do 
Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em que figuram como agravantes Leiro Móveis e Decorações 
Ltda, Maria Clementina Leiro Seoane e Henrique Seoane Carrera, e como agravado Centro de Indús-
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tria e Comércio Ltda, interposto em face da decisão de fl.131 que, nos autos da Ação Monitória em curso 
na 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, deferiu a penhora on line.

Em suas razões, os agravantes noticiam, em síntese, que a decisão executória não fora publicada em 
nome do patrono dos executados, seguindo o processo a revelia e, após o cumprimento do mandado de cita-
ção e penhora sem sucesso, o Magistrado a quo determinou o bloqueio via BACENJUD, sem, novamente, 
constar na publicação do decisum o nome do patrono, nem dos executados. Sustentou que não há nos autos 
prova da citação dos executados e, por tal razão. Alega, ainda, que os bloqueios ocorreram nas contas e apli-
cações financeiras utilizadas pelos agravantes para garantir o sustento próprio e de seus familiares. Por fim, 
requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão e o consequente 
desbloqueio on line em tela.

Às fls. 161/162, decisão indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões às fls. 168 a 177, alegando que o recurso foi interposto em face de um mero despacho 
de expediente, uma vez que não ocorreu nenhum ato de constrição antes de ser corrigida a falha cartorária.

Às fls. 189 a 207, comunicação de existência de fato novo onde aponta irregularidades processual 
a partir da expedição do mandado de citação e penhora, certificação de não localização do endereço da 
empresa agravante, e que persiste a relação comercial entre as partes durante o prosseguimento dos autos 
executórios, inclusive com trocas de e-mails.

Às fls. 217 a 219. resposta acerca do fato novo.

Verificada a tempestividade do recurso, preparo às fls. 158/159 e de outros requisitos de admissibili-
dade do recurso.

Conclusos os autos, elaborei o presente relatório e solicitei inclusão em pauta para julgamento, escla-
recendo que será permitida a sustentação oral.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de fl.131 que, nos autos da Ação 
Monitória em curso na 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, deferiu a penhora on 
line feito pela exequente.

Inicialmente, cumpre salientar que muito embora o agravado afirme não se tratar de decisão e sim 
de “despacho de mero expediente”, o Magistrado a quo deferiu o pedido de penhora on line, do qual cabe 
recurso.

Quanto ao fato novo apresentado às fls. 189 a 207, entendo que estes já foram devidamente apresen-
tados na peça exordial, não acrescentado em nada ao recurso, a ser tomado em consideração no momento 
de se proferir este Acórdão.

Precipuamente, destaca-se que a apreciação recursal restringe-se, tão somente na validade ou não da 
determinação da penhora on line em nome dos agravantes, sem a devida intimação dos mesmos.

No caso em tela, analisando os documentos apresentados nos autos sob a égide do CPC/1973, observo 
que o Magistrado agiu acertadamente ao deferir a penhora via BACENJUD. Isso porque, a intimação do 
devedor/agravante via Oficial de justiça não logrou êxito por mudança de endereço dos mesmos sem a de-
vida atualização nos autos, por força do art 238 do CPC/1973. A propósito:
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR 
ABANDONO. INCISO III E § 1º DO ART. 267 DO CPC/1973. TENTATIVA DE INTIMA-
ÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. ÔNUS DA PARTE. 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. 
ABANDONO DA CAUSA. ENDEREÇO NO RODAPÉ DA PETIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. 

1 – Frustrada a tentativa de intimação pessoal do Exequente, em razão de descuidar-se 
do dever de manter o seu endereço atualizado nos autos (parágrafo único do art. 238 do 
CPC/1973), confirma-se a sentença em que se extinguiu o Feito com base no art. 267, III, do 
CPC/1973. 

2 – A Secretaria do Juízo não possui o dever de verificar notas de rodapé de cada petição co-
lacionada aos autos para identificar se houve ou não a atualização de endereço da parte, pois, 
nos exatos termos do parágrafo único do art. 238 do CPC/1973, cumpre exclusivamente às 
partes "atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou defini-
tiva", o que deve ser feito por meio de petição específica com tal finalidade expressa. Apelação 
Cível desprovida. (TJ-DF 20150111285700 0113305-51.2004.8.07.0001, Relator: ANGELO 
PASSARELI, Data de Julgamento: 15/03/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 31/03/2017 . Pág.: 325/327)

De mais a mais, a alegação de nulidade em decorrência da ausência de intimação para pagamento 
voluntário não merece prosperar, uma vez que a sua finalidade é a de tão somente oportunizar o pagamento 
sem a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC, e de fixar novos honorários para fase de cumpri-
mento de sentença, assim, não há que se falar em nulidade.

Quanto a alegação de que a constrição realizada incidiu em recursos que os recorrentes recebem 
essenciais à sobrevivência, não tem pertinência por ser a quantia bloqueada (fls. 136 a 138) acima da condi-
ção aqui relatada. Inclusive, não há provas nos autos quanto a natureza salarial do valor penhorado em sua 
conta-corrente, ou que seja oriundo de aplicações para garantir sua subsistência, ônus de quem alega, nos 
termos do art. 333, II, do CPC/1973, aplicável subsidiariamente à execução (art. 598 do CPC/1973), razão 
pela qual não há que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/1973. Neste sentido o 
STJ também já decidiu:

“1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso, do 
CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de 
verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), 
recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 

2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus pro-
batório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la 
a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recuso especial conhecido 
e parcialmente provido.”
(REsp 619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJ 20/05/2010, DJe 01/06/2010).”

Por fim, partindo do princípio que a execução objetiva a satisfação do crédito, o regramento da penho-
ra on line, com recentes reformas processuais, especialmente as trazidas pela Lei n.º 11.382/06, conduzem 
a uma interpretação que valoriza o resultado do feito executivo.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão 
hostilizada pelos seus próprios fundamentos.
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*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0026987-68.2017.805.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Ivanil-
ton Santos da Silva, julgado em 15/05/2018

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DI-
REITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO DO DIREITO. 
AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 996, CPC. PREJUDICIAL DE 
MÉRITO. COISA JULGADA. ACOLHIDA. VERIFICADO O LITIS-
CONSÓRCIO ATIVO, UNITÁRIO E FACULTATIVO. EFEITO ULTRA 
PARTES DA COISA JULGADA. PRELIMINAR. RECURSO QUE DEI-
XOU DE COMBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO FARPEADA. 
AFASTADA. PETITÓRIO QUE CONTENDEU DE FORMA SATISFATÓ-
RIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRA-
DITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. AFASTA-
DO. PRETENSÃO SATISFEITA EM PROCESSO PARADIGMÁTICO, 
ASSIM COMO OPORTUNIZADA POR EMBARGOS DE TERCEIRO. 
DESATENÇÃO A IMPERIOSIDADE EM SUSCITAR-SE INCIDENTE 
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTA-
DO. PARTE ILEGITIMA AO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E IM-
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme preleciona o art. 996, CPC, consta entre os possíveis legitimados 
a ingressar com qualquer dos recursos elencados no art. 994, CPC, o terceiro 
prejudicado, extinguindo, assim, sua pretensão em declarar o descabimento do 
presente agravo de instrumento.

2. Relata a Primeira Agravada, Espólio de Luciene Cruz, não haver no presente 
recurso matéria apta a discussão, posto que esta já haveria sido dirimida em 
momento anterior pela Exma. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, nos autos 
do processo n.º 0554920-87.2016.8.05.0001, que reconheceu a existência de su-
cessão empresarial entre a JBS S/A e o Cortume Campelo S/A, frente ao crédito 
da Exequente, Interpel Limited Sociedad Limitada, fazendo assim, ao acórdão 
transitado em julgado, o efeito jurídico da coisa julgada material, e operando-se 
neste, seus efeitos positivos.

3. Averiguando a legitimação concorrente entre ambas as exequentes – Espólio 
de Luciene Cruz e Interpel Limited Sociedad Limitada – de litigar quanto a con-
secução do crédito que detém, na qualidade de credoras do Cortume Campelo 
S/A; ocorrendo a ocultação do patrimônio sobre o qual aspiram a expiação da 
obrigação do devedor, e que imputam à Agravante/JBS S/A por suposta sucessão 
empresarial, torna-se evidente a configuração do litisconsórcio unitário ativo re-
cursal entre estas, em razão do congênere provimento jurisdicional que almejam.
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4. Na decisão judicial transitada em julgado onde faça-se presente legitimado 
concorrente – atuando simultaneamente como legitimado ordinário, vez que 
postula direito próprio, e legitimado extraordinário, postulando direito também 
pertencente a outrem –, os efeitos da coisa julgada estender-se-ão aos demais co-
legitimados, posto que já haveria a relação jurídica sido solucionada pelo Poder 
Judiciário, tratando-se de hipótese da extensão ultra partes dos efeitos da coisa 
julgada.

5. O termo, devido processo legal, diferentemente do que insinua a Agravante 
não remete expressamente ao contraditório e a ampla defesa, apesar de ter estes 
como seu corolário, mas sim ao processo justo, equitativo, sendo assim uma ga-
rantia contra o exercício abusivo do poder.

6. O que verificamos da situação em foco, é que o devido processo legal a que se 
apega, a Agravante, já lhe foi oportunizado em momento pregresso, quando foi 
determinado pela Exma. Des. Carmem Lúcia Pinheiro a sua responsabilidade 
em arrogar o passivo da empresa da qual operou o trespasse, cabendo nesta fase 
processual, onde já delineado o crédito da Exequente e sua condição de Devedor, 
a mera execução.

7. Ademais, conforme se depreende das diretrizes transmitidas pelos arts. 674 e 
ss., CPC, o contraditório não deixou de ser-lhe oportunizado, tendo a chance de 
exercê-lo por meio do processo incidental dos embargos de terceiro, ou ainda, 
como o fez, por meio deste recurso.

8. Quanto a ocorrência de outro suposto vício procedimental, quando haver-se-ia 
negligenciado, o juízo primevo, em instituir, previamente à penhora dos bens dos 
sócios da Segunda Agravada, o Incidente de Desconsideração da Personalidade 
Jurídica, afiro que embora contundente, não seria a Agravante parte legitima 
para tanto, uma vez que ocorrendo o trespasse, muito embora tenha-se transfigu-
rado o estabelecimento comercial e o fundo de comércio do Cortume Campelo 
à JBS, suas personalidades jurídicas mantém-se intactas, não confundindo-se, 
e portanto, não sendo cabível a esta a discussão deste ponto, que desvelar-se-ia 
prejudicial apenas àquela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, n.º 0026987-68.2017.8.05.0000, 
tendo como Agravante, JBS S/A, e Agravados, ESPÓLIO DE LUCIENE RIBEIRO SANTOS CRUZ e 
CORTUME CAMPELO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER E DENEGAR PROVIMENTO ao Agravo de 
Instrumento.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela JBS S/A, face à decisão interlocutória proferida 
pelo Ilmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indeniza-
tória por Acidente de Veículo, em cumprimento de sentença, tombada sob o n.º 0021901-85.1995.8.05.0001, 
que contende com o ESPÓLIO DE LUCIENE RIBEIRO SANTOS CRUZ e CORTUME CAMPELO 
S/A.

Historiando os fatos, cumpre relatar ter se dado o detençoso cumprimento de sentença por meio de 
requerimento formulado pela Primeira Agravada (fls. 779/781), sendo o mesmo objeto de diversas impugna-
ções e emendas de ambos os Agravados em razão da obscuridade presente na sentença exarada pelo preté-
rito Juiz primevo, Dr. Ary Nonato Pinho, vindo a miscelânea a encontrar seu fim, quando determinado pelo 
Juiz sucessor, Dr. Argemiro de Azevedo Dutra, a apuração contábil dos danos materiais por perito judicial, 
e o arbitramento do valor devido a título de danos morais (fls. 999).

Recepcionados os cálculos contábeis (fls. 1.009/1.023), encontrou-se o valor de R$ 137.839,06 (cento e 
trinta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos) decorrentes da condenação de pagamento 
de pensão, sendo homologado, e determinado o depósito da quantia no prazo de 05 (cinco) dias (fls. 1.029).

Deixando, o Segundo Agravado, de cumprir com o quanto determinado, expediu-se mandado de 
penhora online no valor de R$ 137.839,06 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis 
centavos), acrescida de multa de 10% (dez por cento), totalizando o montante de R$ 151.622,90 (cento e 
cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos), determinando, posteriormente, sua 
expropriação. (fls. 1.035 e 1.055).

Subsequentemente, por meio de decisão interlocutória (fls. 1.119/1.121), deliberou o Ilmo. Juiz de base 
sobre o valor que arbitraria a condenação por danos morais, firmando na importância de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais)

Irresignada, insurgiu-se a Primeira Agravada (fls. 1.130/1.137), agravando o decisum e pugnando pelo 
reconhecimento do valor anteriormente fixado pelo Ilmo. Juiz Dr. Ary Nonato Pinho, quando sentenciou o 
processo de conhecimento originário. Obtendo deste, êxito.

Contrariado, protestou o Segundo Agravado por meio de recurso extraordinário, que resultou em 
desventura (fls. 1.158/1.162).

Retornando os autos ao Juízo primevo, requereu a Exequente/Primeira Agravada a atualização dos 
cálculos contábeis obtidos por meio de perito judicial (fls. 1.009/1.023), computados anteriormente na monta 
de R$ 914.599,35 (novecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), 
com a consecutiva penhora online (fl. 1.165).

Inexitosa a penhora online, procedeu o Magistrado a quo com a intimação dos litigantes para que, a 
Primeira Agravada atualizasse os cálculos, e a Segunda, apresentasse bens à penhora (fls. 1.166).

Em resposta ao brocardo judicial, peticionou, o procurador da Segunda Agravada, informando sobre 
suposta falência do empreendimento comercial, salientando que sequer vinha mantendo contato com seus 
prepostos ou sócios-proprietários (fl. 1.173).

Oportunamente, manifestou-se a Primeira Agravada, informando o valor atualizado do crédito, no 
valor de R$ 2.384.740,43 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e 
quarenta e três centavos), bem como requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 
executada, com a consequente citação e arresto dos bens de seus quinhoeiros (fls. 1.174/1.183). Tendo o seu 
pleito deferido (fls. 1.184/1.185), com a consequente formação do incidente de desconsideração da persona-
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lidade jurídica e o arresto dos bens dos sócios administradores, prioritariamente via BACENJUD. Arresto 
este que restou fracassado em razão da inexistência de valores nas contas bancárias dos proprietários da 
Segunda Agravada (fls. 1.186/1.192).

Diligenciando o feito, manifestou-se a Primeira Agravada, relatando ter descoberto por meio de in-
vestigações, suposto trespasse do Cortume executado/Segunda Agravada pelo grupo econômico JBS S/A, 
tendo sido, o frisado ato, enevoado por costumeira tropelia da corporação frigorífica, que, simulando con-
tratos de locação ou arrendamento, aproveitar-se-ia do ativo destas empresas, absorvendo-o e desviando-o, 
sem jamais dar satisfação ao passivo (fls. 2.514/2.527).

Requerendo por conseguinte, a inclusão da JBS S/A no polo passivo da demanda e o arresto online do 
crédito de R$ 2.855.159,40 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais 
e quarenta centavos).

Corroborando sua tese com reportagens jornalísticas, certidões da Receita Federal do Brasil, balanços 
contábeis, notas fiscais e arestos, desta e de outras Cortes de Justiça (fls. 1.223/2.527).

Provocado, determinou o Juiz a quo a inclusão da JBS S/A no polo passivo da querela, com a sua 
citação para que manifestasse-se no prazo de 15 (quinze) dias, e a constrição, via BACENJUD, do crédito 
executado (fls. 2.558/2.559).

Renitente, amotinou-se a Agravante, pugnando pela reforma do decisum para que desconstitua-se a 
sucessão empresarial considerada pelo Juiz a quo, consequentemente com o desbloqueio de suas contas 
e vedação a expropriação do valor bloqueado à Primeira Agravada; da ausência de contraditório prévio à 
penhora e da inexistência de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
da Segunda Agravada.

Recebido o Agravo de Instrumento por esta relatoria, apurou-se que diante da magnitude do requeri-
do e da existência de novos documentos juntados pelo Agravante, restar-se-ia forçosa a prévia propiciação 
do contraditório, prejudicando-se o pedido liminar, em razão da mesura ao princípio da ampla defesa e do 
contraditório.

Ofertadas contrarrazões pela Primeira Agravada, Espólio de Luciene Cruz, asseverou esta, em sede 
liminar, pela inviabilidade do recurso de agravo de instrumento interposto, uma vez que teria a Agravante 
protocolizado seus Embargos de Terceiro de forma intempestiva, e que por conseguinte acarretaria prejuízo 
a este recurso que seria, logicamente, seu sucedâneo.

Continuou, relatando ser o presente recurso uma ofensa à coisa julgada, posto que a relação jurídica 
experimentada entre a Segunda Agravada e a Agravante, já teria sido sedimentada por este Tribunal de 
Justiça, concluindo pela existência de sucessão empresarial entre as empresas.

Desenvolveu não ter se demonstrado através da pleiteada revisão a devida impugnação ao fundamen-
tos da decisão agravada, nem sequer a contestação aos fatos e documentos trazidos, e que portanto, seria o 
caso de desconhecer-se do recurso monocraticamente, com base no art. 932, III, CPC.

No mérito, reitera os fundamentos que trouxe para consubstanciar a possível sucessão empresarial.

Compreendido por este juízo ad quem a ocorrência de inovação fático processual pela Primeira Agra-
vada, e visando evitar-se “decisão surpresa”, intimou-se a Agravante para que manifestasse-se sobre (fls. 
669).
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Não entendendo ter-se realizado qualquer inovação, reiterou, a Agravante, seu petitório inicial (fls. 
672/678).

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço deste.

Verificando encontrar-se o feito maduro para voto, deixo de apreciar o pedido liminar.

Precipuamente saliento que, havendo questões preliminares arguidas pela Primeira Agravada, serão 
estas prioritariamente apreciadas.

Aduz a Agravada, Espólio de Luciene Cruz, ter-se precluído o direito da Agravante, JBS S/A, em 
opor embargos de terceiro no cumprimento de sentença que origina este recurso, e que com ele, haver-se-ia 
prejudicado o presente Agravo de Instrumento, posto que um seria necessariamente condição para o outro.

Do exposto, apuro equivocar-se a Primeira Agravada neste ponto, uma vez que, conforme preleciona 
o art. 996, CPC, consta entre os possíveis legitimados a ingressar com qualquer dos recursos elencados no 
art. 994, CPC, o terceiro prejudicado, extinguindo, assim, sua pretensão em declarar o descabimento do 
presente agravo de instrumento.

Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

Tem legitimidade para recorrer o terceiro prejudicado.

(...)

Para que seja admitido seu recurso cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência 
entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida a apreciação judicial (art. 996, 
parágrafo único, CPC). Vale dizer: tem de demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a rela-
ção jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa 
discutir em juízo como substituto processual.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é terceiro prejudicado, tendo legi-
timidade para recorrer:

(...)

e) aquele que teve os seus bens constritos em processo judicial de que não participou (STJ, 3ª 
Turma, REsp 329.513/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2001, Dj l l.03.2002, p. 254);

(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017)

Sendo assim, rejeito a preliminar.

Ato contínuo, relata a Primeira Agravada, Espólio de Luciene Cruz, não haver no presente recurso 
matéria apta a discussão, posto que esta já haveria sido dirimida em momento anterior pela Exma. Desa. 
Carmem Lúcia Santos Pinheiro, nos autos do processo n.º 0554920-87.2016.8.05.0001, que reconheceu a 
existência de sucessão empresarial entre a JBS S/A e o Cortume Campelo S/A, frente ao crédito da Exe-
quente, Interpel Limited Sociedad Limitada, fazendo assim, ao acórdão transitado em julgado, o efeito 
jurídico da coisa julgada material, e operando-se neste, seus efeitos positivos.

Ab initio, reconheço a adequação da prejudicial de mérito.
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In casu, averiguando a legitimação concorrente entre ambas as exequentes – Espólio de Luciene Cruz 
e Interpel Limited Sociedad Limitada – de litigar quanto a consecução do crédito que detém, na qualidade 
de credoras do Cortume Campelo S/A; ocorrendo a ocultação do patrimônio sobre o qual aspiram a ex-
piação da obrigação do devedor, e que imputam à Agravante/JBS S/A por suposta sucessão empresarial, 
torna-se evidente a configuração do litisconsórcio unitário ativo recursal entre estas, em razão do congênere 
provimento jurisdicional que almejam.

Quanto a este último, teço alguns esclarecimentos:

Sendo cediço a ocorrência do litisconsórcio sempre que mais de um sujeito encontre-se no polo ativo 
ou passivo de determinada relação jurídica processual, tem este a capacidade de acontecer em diferentes 
momentos processuais, podendo se dar desde o seu início, no ajuizamento do pleito, em incidentes pro-
cessuais, e até mesmo em grau recursal.

Em relação a classificação do litisconsórcio, tendo-o por gênero, podemos identificar entre suas 
espécies o litisconsórcio unitário, que identifica-se pela paridade entre o peticionado pelos litisconsortes, 
e do qual, exige-se do julgador que lhes provenha o mesmo resultado, garantindo assim a isonomia e a 
segurança jurídica.

Na situação ora retratada, observamos encontrarem-se as exequentes em mesma condição, quando 
vem a provocar o Poder Judiciário exigindo a contraprestação ao crédito que lhes é devido, assumindo 
assim, o polo ativo de suas respectivas demandas.

Nesta conjuntura, em que observa-se a formação do litisconsórcio unitário ativo, convêm analisar-
mos outra característica do litisconsórcio, seja esta, o caráter necessário ou facultativo que se imputará 
aos litisconsortes.

Seguindo o convencionado no ordenamento jurídico pátrio, podemos observar que raros são os 
episódios em que se submeter-se-á os litisconsortes ativos a integrarem uma demanda, haja vista a ga-
rantia constitucional ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), que impede que se condicione o direito de 
ação de alguém à participação de processo judicial em função de seus demais colegitimados, sendo estes 
casos necessariamente expressos por lei (litisconsórcio entre cônjuges, ação de usucapião, demarcação 
de terras...).

Situação inversa se verifica quanto aos litisconsortes passivos, em que não há como esquivar-se da 
condição de réu a si embutida, mas tão somente por meio do desenvolver da ação judicial, em que alcance 
a comprovação de sua ilegitimidade ou demonstre excludentes de ilicitude.

Assim sendo, concluindo que no caso em espécie observamos uma hipótese em que há o litiscon-
sórcio unitário ativo facultativo, partiremos ao princípio de que, sendo o direito postulado único e indi-
visível (unitário), e do qual, necessariamente, o Magistrado precisa enunciar idêntico posicionamento, 
face a facultatividade deste litisconsórcio, quais efeitos emergirão da decisão prolatada em que um dos 
legitimados concorrentes não venha a integrar?

A resposta vem sendo defendida pelos eruditos doutrinadores Fredie Didier Jr, Ada Pellegrini Gri-
nover e José Carlos Barbosa Moreira, no sentido de que na decisão judicial transitada em julgado onde 
faça-se presente legitimado concorrente – atuando simultaneamente como legitimado ordinário, vez que 
postula direito próprio, e legitimado extraordinário, postulando direito também pertencente a outrem –, 
os efeitos da coisa julgada estender-se-ão aos demais colegitimados, posto que já haveria a relação jurí-
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dica sido solucionada pelo Poder Judiciário, tratando-se de hipótese da extensão ultra partes dos efeitos 
da coisa julgada.

Senão, vejamos:

Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos de legitimação 
extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome próprio, levar a juízo uma situação 
jurídica que não lhe pertence (no caso de litisconsórcio unitário formado pelo titular do di-
reito e por um terceiro) ou que não lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio 
unitário formado por cotitulares do direito, como condôminos), a coisa julgada estenderá os 
seus efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados extraordi-
nários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder Judiciário, solução que deve ser 
única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da coisa julgada, mitigando a regra 
do art. 506 do CPC.

(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017)

Nesta esteira, havendo sido proferida decisão de mérito pela Exma. Desa. Carmem Lúcia Santos 
Pinheiro nos autos do processo paradigmático, na qual, de forma exaustiva delimitou a relação jurídica 
trazida, compreendendo pela existência de sucessão empresarial entre as empresas Cortume Campelo S/A 
e JBS S/A, e atestada a qualidade da Primeira Agravada de legitimada concorrente, reconheço os efeitos 
ultra parte da coisa julgada, beneficiando o Espólio de Luciene Cruz, e deixando de conhecer o agravo de 
instrumento quanto ao que refere-se à sucessão empresarial, item III.3.

Por fim, em sua derradeira preliminar, informa a Primeira Agravada não haver a Agravante atenta-
do-se ao disposto pelo art. 932, III, CPC, tendo eximido-se de impugnar os fundamentos da decisão ver-
gastada.

Ocorre que, conforme evidencia-se às fls. 2.558/2.559 do processo virtual, o dardejado decisum que-
da-se em reconhecer a robustez das provas arroladas, determinar a constrição patrimonial e a posterior 
citação da Agravante para manifestar-se, evidenciando-se ter esta última pelejado de forma satisfatória.

De forma que rejeito a preliminar.

Passemos ao mérito.

Externa a Agravante ter o MM. Magistrado primevo exaltado-se ao determinar de imediato, sem que 
antes lhe fosse concedido o direito ao contraditório, a penhora online em suas contas bancárias, apontando 
para tanto a previsão constitucional ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, CF) e um aresto 
exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Ante ao exposto, verifico haver a Agravante desacertado-se quanto a suposta violação aos ditames 
constitucionais, confundindo as garantias do devido processo legal com as do contraditório e da ampla de-
fesa, o que elucidarei.

Traz a Carta Magna, in verbis:

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:

(...)



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

384

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são asse-
gurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Observa-se do supracitado comando normativo, a imperatividade em que condicione-se a constrição 
de bens de um sujeito à pertinente atividade judicial, ou seja, ao devido processo legal. O termo, devido 
processo legal, diferentemente do que insinua a Agravante não remete expressamente ao contraditório e a 
ampla defesa, apesar de ter estes como seu corolário, mas sim ao processo justo, equitativo, sendo assim 
uma garantia contra o exercício abusivo do poder.

O que verificamos da situação em foco, é que o devido processo legal a que se apega, a Agravante, 
já lhe foi oportunizado em momento pregresso, quando foi determinado pela Exma. Desa. Carmem Lúcia 
Pinheiro a sua responsabilidade em arrogar o passivo da empresa da qual operou o trespasse, cabendo nesta 
fase processual, onde já delineado o crédito da Exequente e sua condição de Devedor, a mera execução.

Ademais, conforme se depreende das diretrizes transmitidas pelos arts. 674 e ss., CPC, o contradi-
tório não deixou de ser-lhe oportunizado, tendo a chance de exercê-lo por meio do processo incidental dos 
embargos de terceiro, ou ainda, como o fez, por meio deste recurso.

Doutra banda, traz ainda a Agravante quanto a ocorrência de outro suposto vício procedimental, 
quando haver-se-ia negligenciado, o juízo primevo, em instituir, previamente à penhora dos bens dos sócios 
da Segunda Agravada, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Quanto ao trazido, afiro que embora contundente, não seria a Agravante parte legitima para tanto, 
uma vez que ocorrendo o trespasse, muito embora tenha-se transfigurado o estabelecimento comercial e 
o fundo de comércio do Cortume Campelo à JBS, suas personalidades jurídicas mantém-se intactas, não 
confundindo-se, e portanto, não sendo cabível a esta a discussão deste ponto, que desvelar-se-ia prejudicial 
apenas àquela.

Não obstante, constato que na condição de parte legítima, e da qual demonstra efetivo interesse na 
resolução, já houve prévio questionamento deste tópico pela Segunda Agravada, Cortume Campelo, nos 
autos do Agravo de Instrumento n.º 0023081-70.2017.8.05.0000.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de CONHECER E DENEGAR PROVIMENTO ao 
Agravo de Instrumento, mantendo objurgado decisum incólume.

*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº0010899-86.2016.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Relator(a): Desa. 
Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado em 15/08/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODU-
TOR RURAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL 
INSERIDO NO ART. 48, CAPUT, DA LEI DE FALÊNCIA. NATUREZA 
CONSTITUTIVA, E NÃO DECLARATÓRIA, DO REGISTRO NA JUN-
TA COMERCIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRIN-
CÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. 
INEXISTÊNCIA.
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1. A exigência do art. 48, caput, da Lei de Falência, referente ao exercício regular 
das atividades empresariais por, no mínimo, 2 (dois) anos, não constitui mera 
formalidade, possível de ser relevada pelo julgador em nome da função social da 
empresa, da conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômi-
co do país; pelo contrário, a exigência temporal destina-se a evitar a utilização 
abusiva da recuperação judicial, ou melhor, a assegurar que importante instituto 
não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação dos di-
reitos dos credores, o que traria prejuízos não só para estes, como também para 
toda a sociedade.

2. Para o produtor rural, o registro na Junta Comercial tem natureza constituti-
va, e não declaratória, razão pela qual aquele que deixar de realizá-lo não será 
considerado empresário e permanecerá regido pelas regras do direito civil, sen-
do-lhe vedada a aplicação dos institutos previstos na Lei de Falência, inclusive 
a recuperação judicial. Enunciados 201 e 202, da III Jornada de Direito Civil. 
Precedentes do STJ.

3. Haveria clara violação ao princípio da segurança jurídica se o produtor ru-
ral pudesse celebrar contratos e contrair dívidas como pessoa física, para, logo 
em seguida, tornar-se empresário individual e buscar a aplicação dos benefícios 
previstos na Lei de Falência, obstando, assim, as ações individuais de execução 
ajuizadas por seus credores.

4. Não há falar em formação de grupo econômico de fato entre o produtor rural 
regido pelas regras do direito civil e a pessoa jurídica da qual é sócio, com o ob-
jetivo de flexibilizar o requisito temporal do art. 48, da Lei de Falência, e frustrar 
a satisfação dos credores da pessoa física.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 0010899-86.2016.805.0000, 
sendo agravante Nidera Sementes Ltda. e agravados Sérios Sementes Indústria e Comércio Ltda., Sérios 
Agropecuária Ltda., Heinz Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess.

Acordam os Desembargadores componentes do Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Bahia, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões 
expendidas no voto divergente.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nidera Sementes Ltda. contra decisão proferida no 
processo nº 0000445-34.2016.805.0006, ajuizada por Sérios Sementes Indústria e Comércio Ltda., Sérios 
Agropecuária Ltda., Heinz Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess, ora agravados, por meio da qual o Juízo de 
Direito da Vara Cível da Comarca de Correntina deferiu o pedido de processamento pleiteado, e, com isso, 
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obstou a realização de penhora nas contas dos agravados, determinando, ainda, que permaneçam na posse 
dos bens essenciais a suas atividades (fls. 35/41).

Após o voto do Relator, Desembargador Ivanilton Santos da Silva, no sentido de negar provimento 
ao recurso, pedi vista dos autos, e, tendo-os examinado cuidadosamente, apresentei voto divergente, pelas 
razões de fato e de direito que passo a expor.

Conforme a redação de seu art. 1º, a Lei nº. 11.101/2005 (Lei de Falência), disciplina a recuperação 
judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

Em outras palavras, somente aqueles que exercem atividade empresarial (empresários individuais ou 
sociedades empresárias) podem requerer recuperação judicial, encontrando-se excluídos da aplicação do 
instituto os devedores civis.

Mas não é só. De acordo com o art. 48, caput, da Lei de Falência, poderá requerer recuperação 
judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 
(dois) anos.

A exigência temporal visa a assegurar a seriedade e a viabilidade do pedido, na medida em que o 
deferimento do pedido de recuperação judicial implica em inegável prejuízo aos credores, como ensina 
Marlon Tomazette:

"Esse exercício regular da atividade deve ocorrer há mais de dois anos, para que se possa pedir 
a recuperação judicial. Tal prazo tem por objetivo aferir a seriedade do exercício da empresa, a 
sua relevância para a economia e especialmente a viabilidade da sua continuação. Apenas em 
relação a empresas sérias, relevantes e viáveis é que se justifica o sacrifício dos credores 
em uma recuperação judicial. Uma empresa exercida há menos de dois anos ainda não possui 
relevância para a economia que justifique a recuperação." (Curso de Direito Empresarial: falên-
cia e recuperação de empresas. v. 3. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 109)

Nessa senda, destaco que, embora a Lei de Falência apresente dispositivos voltados à proteção 
dos direitos dos credores do devedor em recuperação judicial, é evidente que certas medidas financei-
ras, administrativas e jurídicas destinadas à superação da crise implicarão em evidentes prejuízos a 
esses credores.

Por oportuno, transcrevo o art. 50, do diploma legal, que dispõe, de modo exemplificativo, sobre os 
meios de recuperação:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada 
caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou 
vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária in-
tegral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação 
vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus ór-
gãos administrativos;

V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de 
veto em relação às matérias que o plano especificar;
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VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos 
próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva;

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de 
garantia própria ou de terceiro;

X – constituição de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo 
como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se 
inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos 
créditos, os ativos do devedor.

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição 
somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

§ 2º  Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro 
de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respec-
tivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

Para Fábio Ulhoa Coelho, a recuperação judicial não impõe prejuízos e sacrifícios apenas aos credo-
res da empresa em crise, mas também à sociedade brasileira como um todo, o que avulta a importância de 
uma criteriosa análise prévia, pelo Poder Judiciário, acerca do cabimento e conveniência da medida. Nesse 
sentido, afirma o autor:

"Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada. A reorganização de atividades econômi-
cas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação judicial, seja na forma de investimentos 
no negócio em crise, seja na de perdas parciais ou totais de crédito. Em última análise, como 
os principais agentes econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas de 
riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o ônus da reorganização 
das empresas no Brasil recai na sociedade brasileira como um todo. O crédito bancário e os 
produtos e serviços oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços 
se destina a socializar os efeitos da recuperação de empresas.

(...)

Mas se é a sociedade brasileira como um todo que arca, em última instância, com os custos 
da recuperação das empresas, é necessário que o Judiciário seja criterioso ao definir quais 
merecem ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das empresas a um valor ab-
soluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer custo. Em muitos casos – eu 
diria, na expressiva maioria deles –, se a crise não encontrou uma solução de mercado, o 
melhor para todos é a falência, com a realocação em outras atividades econômicas produ-
tivas dos recursos materiais e humanos anteriormente empregados na da falida.

Em outros termos, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial 
ou extrajudicial. Para que se justifique o sacrifício da sociedade brasileira presente, em 
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maior ou menor extensão em qualquer recuperação de empresa não derivada de solução de 
mercado, a sociedade empresária que a postula deve mostrar-se digna do benefício. Deve 
mostrar, em outras palavras, que tem condições de devolver à sociedade brasileira, se e 
quando recuperada, pelo menos em parte o sacrifício feito para salvá-la. Essas condições 
agrupam-se no conceito de viabilidade da empresa, a ser aferida no decorrer do processo de 
recuperação judicial ou na homologação da recuperação extrajudicial." (Curso de Direito Co-
mercial: direito de empresa. V.3. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 404/405

Mais adiante, ao discorrer sobre os vetores utilizados para o exame da viabilidade da empresa, o autor 
destaca a importância do tempo de funcionamento:

"Na aferição da viabilidade da empresa, deve-se levar em conta há quanto tempo ela existe e 
está funcionando. Novos negócios, de pouco mais de dois anos, por exemplo, não devem ser 
tratados da mesma fora que os antigos, de décadas de reiteradas contribuições para a economia 
legal, regional ou nacional. Isso não quer dizer, ressalto, que apenas as empresas constituídas 
há muito tempo podem ser objeto de recuperação judicial. Pelo contrário, novas ou velhas, qual-
quer empresa viável que atenda aos pressupostos da lei pode ser recuperada. O maior ou menor 
tempo de constituição e funcionamento, porém, influi no peso a ser concedido aos demais ve-
tores relevantes. Em outros termos, empresas muito jovens só devem ter acesso à recuperação 
judicial se o potencial econômico e a importância social que apresentam forem realmente sig-
nificativos." (idem, p. 406/407)

Das lições transcritas, depreende-se que a exigência legal referente ao exercício regular das ati-
vidades empresariais por, no mínimo, 2 (dois) anos (art. 48, caput, da Lei de Falência), não constitui 
mera formalidade, possível de ser relevada pelo julgador, em nome da função social da empresa, da 
conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômico do país; pelo contrário, a exigên-
cia temporal se destina a evitar a utilização abusiva desse importante instituto, ou melhor, a assegu-
rar que a recuperação judicial não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação 
dos direitos dos credores, o que, como visto, traria prejuízos não só para estes, como também para 
toda a sociedade.

Feitas essas observações, sabe-se que o Código Civil deu tratamento diferenciado àquele que exerce 
atividade rural, na medida em que lhe conferiu a possibilidade de optar pelo registro na Junta Comercial, 
hipótese em que será equiparado ao empresário sujeito a registro, submetendo-se ao regime jurídico do 
direito empresarial.

É o que se depreende da leitura do art. 971, do CC/02:

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas 
as formalidades de que tratam o  art. 968  e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equi-
parado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

Deste modo, para o exercente de atividade rural, o registro na Junta Comercial tem natureza 
constitutiva, e não declaratória, razão pela qual aquele que deixar de realizá-lo não será considerado 
empresário e permanecerá regido pelas regras do direito civil, sendo-lhe vedada a aplicação dos ins-
titutos previstos na Lei de Falência, inclusive a recuperação judicial.

A questão é explicada de forma objetiva e didática por André Luiz Santa Cruz Ramos, sendo extre-
mamente oportuna a transcrição do seguinte trecho de uma de suas obras:
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"O Código Civil também se preocupou em dar um tratamento especial ao exercício de atividade 
econômica rural, excluindo aqueles que se dedicam a tal atividade da obrigatoriedade de regis-
tro na Junta Comercial, prevista no art. 967 do Código.

Todo empresário, antes de iniciar o exercício da atividade empresarial, tem que se registrar 
na Junta Comercial, seja empresário individual ou sociedade empresária. Para aqueles que 
exercem atividade econômica rural, todavia, o Código Civil concedeu a faculdade de se 
registrar ou não perante a Junta Comercial da sua unidade federativa.

Assim sendo, se aquele que exerce atividade econômica rural não se registrar na Junta 
Comercial, não será considerado empresário, para os efeitos legais (por exemplo, não se 
submeterá ao regime jurídico da Lei 11.101/2005, que trata da falência e da recuperação 
judicial e extrajudicial). Em contrapartida, se ele optar por se registrar, será considerado 
empresário para todos os efeitos legais. Esta regra está contida no art. 971 do Código Civil: 
“o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as for-
malidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para 
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.

(...)

Conclui-se, pois, que, para o exercente de atividade econômica rural, o registro na Junta 
Comercial tem natureza constitutiva, e não meramente declaratória, como de ordinário. 
Com efeito, o registro não é requisito para que alguém seja considerado empresário, mas 
apenas uma obrigação legal imposta aos praticantes de atividade econômica. Quanto ao 
exercente de atividade rural, essa regra é excepcionada, sendo o registro na Junta, pois, 
condição indispensável para sua caracterização como empresário e consequente submis-
são ao regime jurídico empresarial.

Ressalte-se que regra idêntica foi prevista para a sociedade que tem por objeto social a explo-
ração de atividade econômica rural. Dispõe o Código Civil, em seu art. 984, que “a sociedade 
que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou 
transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades 
do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em 
que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária”. (Direi-
to empresarial esquematizado. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 58-59)

O autor destaca, nesse sentido, o teor dos Enunciados 201 e 202, da III Jornada de Direito Civil, que 
corroboram inteiramente o seu entendimento:

“O empresário rural e a sociedade empresária rural, inscritos no registro público de em-
presas mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata.”

“O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natu-
reza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime 
ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção."

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela inaplicabilidade dos institutos pre-
vistos na Lei de Falência ao exercente de atividade rural sem registro na Junta Comercial, como revela a 
ementa abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICI-
ÁRIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO 
AO ART. 538 DO CPC. MULTA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 
N. 98/STJ. PEDIDO DE AUTO-INSOLVÊNCIA FORMULADO POR PECUARISTAS. POS-
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SIBILIDADE. ATIVIDADE ESTRANHA AO DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPE-
CIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante 
a presunção acerca do estado de hipossuficiência, ao juiz não é defeso a análise do conjunto 
fático-probatório que circunda as alegações da parte. Com efeito, entendendo o magistrado, à 
luz das circunstâncias dos autos, não ser o requerente carecedor dos benefícios a que alude a 
Lei n. 1.060/50, poderá indeferi-los, e tal solução não se desfaz sem a indevida incursão nas 
provas produzidas e exaustivamente analisadas nas instâncias de origem, providência vedada 
pelo enunciado sumular nº 07/STJ.

2. Das razões apresentadas nos embargos declaratórios, extrai-se o propósito de prequestionar 
matéria federal ensejadora de recurso especial. Com efeito, incide, no particular, o enunciado 
sumular n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de preques-
tionamento não tem caráter protelatório".

3. A moldura fática delineada no acórdão recorrido, de forma incontroversa, sinaliza que 
os recorrentes são pecuaristas que vivem da compra e venda de gado no meio rural, ati-
vidade civil típica, com estrutura simples. Com efeito, não sendo comerciantes, estarão 
impossibilitados de se valerem das regras específicas à atividade empresarial, como as re-
ferentes a falência, concordata ou recuperação judicial, aplicando-se-lhes o estatuto civil 
comum, sendo-lhes permitido o pedido de auto-insolvência civil.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(Resp 474.107/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
10/03/2009, DJe 27/04/2009)

 Vencidas todas essas considerações, a partir da leitura dos autos, verifico que o terceiro agravado, 
Heinz Kudiess, exerce atividades rurais há mais de dez anos; contudo, ao longo de todo esse tempo, atuou 
na condição de pessoa física, e não como empresário individual, na medida em que não possuía registro na 
Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).

 Inclusive, foi na condição de pessoa física que celebrou três contratos de compra e venda de soja em 
grãos junto à agravante, no ano de 2014, cujo inadimplemento, por parte do próprio agravado Heinz Ku-
diess, ensejou o ajuizamento de ação de execução na Comarca de São Paulo/SP (fls. 118/145), em 11/12/2015, 
no valor de R$ 29.471.920,02 (vinte e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e vinte 
reais e dois centavos).

 Somente no dia 14/12/2015 (ou seja, três dias após o ajuizamento da execução milionária em seu 
desfavor), o terceiro agravado, Heinz Kudiess, e sua esposa – a quarta agravada, Jerusa Gambatto Kudiess – 
efetuaram registro na JUCEB como empresários individuais, como revelam os documentos de fls. 149/152.

 Menos de três meses depois de adquirir o registro na JUCEB, em 01/03/2016 (fl. 153), os agravados 
ajuizaram ação de recuperação judicial na Comarca de Brasília/DF, idêntica à presente, cuja extinção sem 
resolução de mérito, por motivo de desistência (fl. 227), levou ao ajuizamento da demanda sob exame, na 
Comarca de Correntina/BA, em 22/03/2016 (fl. 43).

 Conforme a narrativa, resta mais do que evidenciado o descabimento do pedido de recupera-
ção judicial realizado pelos agravados Heinz Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess, por duas razões: 
em primeiro lugar, porque não atendem ao requisito do art. 48, caput, da Lei de Falência, isto é, no 
momento do pedido, não exerciam atividades como empresários há mais de 2 (dois) anos, mas tão so-
mente há três meses; em segundo lugar, porque o registro na JUCEB teve o único e exclusivo intuito 
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de viabilizar o pedido de recuperação judicial, e, assim, frustrar a satisfação do crédito milionário de 
seus credores.

 Como restou amplamente demonstrado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente 
é no sentido de que, para o produtor rural, o registro na Junta Comercial é constitutivo, e não declaratório. 
Assim, embora o terceiro agravado, Heinz Kudiess, já exercesse atividades rurais há mais de dez anos, é 
certo que o fazia na condição de pessoa física, submetida às regras do direito civil, e não como empresário 
individual, sujeito ao regime jurídico de direito empresarial.

 Somente a partir do registro na JUCEB, em 14/12/2015, os agravados Heinz Kudiess e Jerusa Gam-
batto Kudiess se tornaram empresários, de modo que somente nessa data começou a fluir o prazo de dois 
anos, exigido pelo art. 48, caput, da Lei de Falência, como requisito para o pedido de recuperação judicial.

 E de outra forma não poderia ser, afinal, haveria clara violação ao princípio da segurança ju-
rídica se o produtor rural pudesse celebrar contratos e contrair dívidas como pessoa física, para, no 
dia seguinte, tornar-se empresário individual e buscar a aplicação dos benefícios previstos na Lei de 
Falência, obstando, assim, as ações individuais de execução ajuizadas pelos seus credores.

 Com o processamento da recuperação judicial, o devedor pode se valer de certas medidas que niti-
damente enfraquecem a posição do credor e dificultam sobremaneira a satisfação imediata de seu crédito, 
ao conferir proteção excepcional ao patrimônio da empresa em crise – medidas estas não disponíveis aos 
devedores civis, que não gozam dos benefícios da Lei de Falência –, a exemplo da concessão de prazos e 
condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas; dação em pagamento ou no-
vação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro; e equalização de 
encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza (art. 50, da Lei de Falência).

 Assim, é imperioso que o julgador tenha em mente que a exigência legal referente ao exercício regu-
lar das atividades empresariais por, no mínimo, 2 (dois) anos (art. 48, caput, da Lei de Falência), não cons-
titui mera formalidade, possível de ser desconsiderada ou relevada, em nome da função social da empresa, 
da conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômico do país; pelo contrário, a exigência 
temporal se destina a evitar a utilização abusiva desse importante instituto, ou melhor, a assegurar que a 
recuperação judicial não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação dos direitos dos 
credores, em prejuízo à segurança jurídica e à sociedade como um todo.

 Esta é justamente a hipótese dos autos, pois, como visto, em razão do inadimplemento de três 
contratos de compra e venda de grãos de soja, o terceiro agravado, Heinz Kudiess, foi demandado 
pelo agravante em ação de execução (11/12/2015), no valor de quase R$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de reais); no entanto, apenas três dias após o ajuizamento da execução (14/12/2015), registrou-se como 
empresário individual na JUCEB, e, passados três meses, ajuizou ação de recuperação judicial, com 
o evidente intuito de frustrar a satisfação forçada do crédito da agravante.

 O objetivo imediato dos agravados, portanto, não é a superação da crise e a retomada de seu poten-
cial econômico e financeiro, mas, pura e simplesmente, a frustração de execuções individuais milionárias 
ajuizadas por seus credores, o que desvirtua a essência e as finalidades do instituto da recuperação judicial, 
em detrimento da coletividade.

 Vale lembrar, conforme o art. 47, da Lei de Falência, que a recuperação judicial tem por objetivo, 
dentre outros, a preservação dos interesses dos credores, razão pela qual o Poder Judiciário não pode sim-
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plesmente ignorá-los, como se, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, a recuperação das empresas a um valor 
absoluto, especialmente quando não estão presentes os requisitos legais da recuperação.

 Ademais, sabe-se que a boa-fé é um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio, sendo inadmissível 
que os institutos jurídicos previstos na Lei de Falência sejam desvirtuados com o escopo de frustrar a legí-
tima pretensão dos credores, em benefício exclusivo do devedor.

 Por todas essas razões, parece-me que não há como dispensar o requisito temporal do art. 
48, da Lei de Falência, e muito menos sob o argumento de que os agravados integrariam um suposto 
“grupo econômico de fato”.

 Com a devida venia, o argumento não corresponde à realidade dos fatos e foi suscitado pelos agra-
vados única e exclusivamente com o propósito de afastar a exigência temporal do art. 48, do diploma legal 
aludido.

 Como restou amplamente demonstrado, o agravado Heinz Kudiess sempre exerceu as suas ativi-
dades de produtor rural sob o regime de direito civil, e não sob o regime empresarial, pois só optou pelo 
registro na JUCEB, de natureza constitutiva, poucos dias antes do pedido de recuperação.

 Acrescento que os únicos sócios das sociedades empresárias agravadas, Sérios Sementes, Indústria 
e Comércio Ltda. e Sérios Agropecuária Ltda são, justamente, os agravados Heinz Kudiess e sua esposa, 
Jerusa Gambatto Kudiess.

 É evidente, portanto, que não se está a tratar pessoas jurídicas que atuavam de forma coordenada, 
mediante a concentração de esforços para a consecução de objetivos comuns, mas sim de um produtor rural 
que, encontrando-se seriamente endividado, pretende esquivar-se das execuções ajuizadas por seus credo-
res, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Ex positis, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão e in-
deferir o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pelos empresários individuais Heinz 
Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess, ora agravados, em face da ausência do requisito temporal previsto no 
art. 48, caput, da Lei nº. 11.101/2005.

*****

TJBA – Agravo de Instrumento nº 0019433-53.2015.805.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, julgado em 13/03/2018

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRE-
SENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO 
VERÃO). EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IM-
PUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. EXCLUSÃO DOS JUROS REMU-
NERATÓRIOS REFERIDOS EM CÁLCULOS APRESENTADOS POR 
EXEQUENTE, OBSERVADAS QUESTÕES ATINENTES AOS CONSEC-
TÁRIOS LEGAIS (JUROS MORATORIOS desde a citação na ação civil 
pública, e correção monetária em índice IPC/FIPE). PRESCRIÇÃO VIN-
TENÁRIA. FORO COMPETENTE. EVIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DO 
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POUPADOR ou DE seus sucessores PARA PROPOSITURA DA EXECU-
ÇÃO, independentemente de INTEGRAREM ou não os quadros associati-
vos do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor). PRECEDENTE JURIS-
PRUDENCIAL, REsp n.º 1.391.198/RS, submetido ao regime do art. 543-C 
do CPC/73. ALEGADA FALTA DE LIQUIDEZ DO  TÍTULO. PRÉVIA  
LIQUIDAÇÃO  DO JULGADO. INEXIGIBILIDADE. JUROS MORA-
TÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. JUROS 
REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO expressa. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO EM cálculos de liquidação. OB-
SERVÂNCIA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO 
PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS 
PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMO-
TIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0019433-
53.2015.8.05.0000, da comarca de ITABUNA, sendo agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravada, 
Maria de Fatima Matos Lima.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A, representado, interpõe agravo de instrumento preparado(fls. 02/33), 
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, visando reforma da decisão ( fls. 410/417) consubstancia-
da no acolhimento, em parte, de impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública 
que lhe move MARIA DE FÁTIMA MATOS LIMA e outros, processo nº 0503084-98.2014.8.05.0113, 
com determinação de exclusão dos juros remuneratórios inseridos nos cálculos exibidos, fixando “juros 
moratórios (desde a citação na ação civil pública)”, e correção monetária em índice IPC/FIPE. Alega, 
em síntese, ilegitimidade ativa ad causam ante a “limitação subjetiva da sentença coletiva”, objeto 
da execução, a beneficiar somente associados ao IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor) à data da 
propositura da ação e que autorizaram tal propositura, nos termos do art.5º, XXI, da Constituição Fede-
ral, e do artigo 2º-A, da Lei n.9.494/97; incompetência do juízo para processar e julgar a lide ante a 
limitada eficácia da sentença proferida nos autos da ação civil pública nº.16.798-9/98, proposta por IDEC, 
em Brasília, “restrita aos limites da competência do órgão prolator da decisão”, a abranger “somente 
contas poupanças abertas no Distrito Federal”, nos termos do art.575 da Lei Adjetiva Civil, conforme 
precedentes jurisprudenciais transcritos; inocorrência de instauração de prévio procedimento de liqui-
dação de sentença com individualização de destinatários e valores devidos, ensejando supressão de fase 
processual e consequente ofensa ao princípio do devido processo legal; prescrição do direito de ação, a 
ensejar extinção do processo; excesso de execução ante a irregularidade dos cálculos apresentados pelo 
agravado, supostamente sem observância ao termo inicial dos juros de mora, tidos devidos “a partir da 
citação do cumprimento de sentença”. Requer provimento do recurso a extinguir o processo nos moldes 
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do art.267, VI, do CPC, declinar da competência do juízo em favor da Justiça Estadual de Brasília-DF, ou 
acolher sua impugnação. Exibe peças (fls. 34 e seguintes).

Recurso distribuído para a Quarta Câmara Cível cabendo-me, por sorteio, a função de relatora.

O processo foi sobrestado com embasamento no tema 948 (STJ), em decisão de fl.428, posteriormente 
reconsiderada (fl.431), após julgamento, por STF, dos paradigmas Resp 1.361.799, tema 947, e 1438263/SP, 
tema 948, e ofício 205/2017 NUGEP (fl. 430v.)

A parte agravada, conquanto intimada, não ofereceu resposta ao recurso (certidão fl. 435).

Sem informações de praxe.

É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.

Não assiste razão ao recorrente.

Não merece reforma a decisão guerreada, refletida às fls. 410/417, embasada em elementos carreados 
para os autos e legislação em vigor, proferida nos seguintes termos:

"Da incompetência deste Juízo e da ilegitimidade ativa da parte autora. As questões da com-
petência e da legitimidade também foram resolvidas pelo Superior Tribunal de Justiça, através 
do julgado acima transcrito, no qual restou reconhecido ao beneficiário, “o direito de ajuizar o 
cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”, 
estendendo-se a coisa julgada “indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupan-
ça do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal”.

Restou consignado na Decisão supracitada que “os poupadores ou seus sucessores detêm le-
gitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte 
ou não dos quadros associativos do Idec (...)”.

Assim, REJEITO as alegações de incompetência e de ilegitimidade ativa suscitadas.

Da alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. A presente alegação é totalmente vaga e 
abstrata, limitando-se a trazer conceitos legais e doutrinários sobre os requisitos do título executivo. Dou-
tro lado, tem-se que o título em questão é judicial e, como tal, reveste-se da certeza e exigibilidade, eis que 
é lastreado em uma sentença transitada em julgado. Ademais, é plenamente possível a existência de uma 
sentença ilíquida, sendo exatamente este o caso dos autos, eis que busca-se, com o presente procedimento, 
tanto a liquidação (quantum debeatur), quanto o recebimento daquilo que foi reconhecido como devido (an 
debeatur) na sentença coletiva, ora em fase de cumprimento. Os cálculos, ao contrário do apontado pelo 
réu, são relativamente simples, autorizando, assim, a liquidação da sentença através da apresentação de 
memória discriminada (475-B, CPC). Aliás, foi exatamente isso que as partes fizeram, cada qual apresen-
tando o cálculo que entendia correto. Por óbvio, remanescendo dúvida razoável sobre os cálculos, puro e 
simples, pode ser o caso de perícia, o que, todavia, ainda não se mostra necessário neste processo, eis que 
as divergências apresentadas residem em questões jurídicas, como a aplicação ou não de juros moratórios 
e remuneratórios, e não nos cálculos propriamente ditos.

Assim, REJEITO a presente alegação.
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Do mérito

Do excesso de execução

A) Do termo inicial de aplicação dos juros de mora e da não incidência de juros remuneratórios

Analisando-se os cálculos apresentados pelas partes, resta latente e evidenciada a divergência exis-
tente entre os mesmos no que tange à aplicação dos juros moratórios sobre o valor atualizado do saldo da 
poupança e sobre a incidência dos juros remuneratórios. O memorial apresentado pela parte autora inclui 
juros moratórios desde a citação na Ação Coletiva onde foi proferida a sentença ora liquidada. Sobre esta 
questão, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, já proferiu julgado consolidando o 
seu entendimento:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXE-
CUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETI-
VA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA 
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

1.– Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução 
STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabe-
lecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da 
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Pou-
pança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.– A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenan-
do o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas 
decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, 
relativamente a cada

um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão somente a adequar a condenação a 
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da inci-
dência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.– Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, 
propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual 
de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização 
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que 
é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pú-
blica, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização 
multitudinária, que é de rigor evitar.

4.– Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com 
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os 
juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil 
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da 
mora em momento anterior." 

5.– Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, COR-
TE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, Dje 14/10/2014).

Constata-se, pois, que, através do julgado acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a 
tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil 
Pública”, o que, in casu, ocorreu em 08.06.1993, devendo observar-se, por óbvio, o índice de 6% ao ano, 
durante a vigência do Código Civil de 1916 e de 12% ao ano, a partir da vigência do Código Civil de 2002.
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Quanto à incidência de juros remuneratórios, entende este Juízo, em consonância com a jurisprudên-
cia pátria, pela impossibilidade de sua inclusão, já que não previstos expressamente na sentença proferida 
na Ação Coletiva. Nesse sentido, nas ações em que se busca diferenças de índices aplicados nas cadernetas 
de poupança, a inclusão dos juros remuneratórios só é possível se constarem expressamente no título exe-
quendo, em observância ao princípio da fidelidade do título.

A jurisprudência do STJ vem, exaustivamente, pontuando esta questão, em recentes julgados, veja-
mos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CADERNETA 
DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE 
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILI-
DADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. MANTIDA A DECISÃO 
AGRAVADA.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cumprimento de sentença está 
limitado ao exato comando expresso no título executivo.

2. A inclusão de juros remuneratórios – sem expressa previsão no título executivo –, no cum-
primento de sentença condenatória para pagamento de expurgos inflacionários de caderneta 
de poupança, é vedada por força do princípio da fidelidade do título (REsp n. 1.392.245/DF, 
julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 598544/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 
Julgamento em 07/04/2015, DJe de 22/04/2015).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JA-
NEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS 
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito 
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. 
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir conde-
nação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de 
conhecimento;

1. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do 
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano 
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 

2. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1392245/DF, Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, 2ª Seção, Julgamento em 08/04/2015, Dje 07/05/2015). Desta forma, constata-se que o 
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "descabe a inclusão de juros remuneratórios 
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa", o que, in casu, significa que os 
juros remuneratórios não podem ser incluídos no cálculo de liquidação, ante a inexistência de 
condenação na sentença liquidanda.

Assim, por todo o exposto, ACOLHO, parcialmente, a alegação de excesso de execução, no que 
tange à não incidência de juros remuneratórios.

B) Da correção monetária

Diante do cenário acima delineado, emerge a necessidade de aplicação da correção monetá-
ria, como forma de garantir o valor real da moeda e, por conseguinte, da condenação imposta 
na sentença proferida na Ação Civil Pública, sobretudo considerando que o valor base (dife-
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rença referente ao expurgo inflacionário) tem como parâmetro o longínquo mês de fevereiro 
do ano de 1989, passando-se, inclusive, por uma alteração de moeda, justamente pela nefasta 
inflação que, à época e, ainda hoje, corrói o poder aquisitivo da moeda.

Os Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que a aplicação da correção monetá-
ria, na fase de liquidação da sentença, não infringe a coisa julgada, justamente por garantir, 
apenas, a manutenção dos valores efetivamente devidos. É assim, tanto no Supremo Tribunal 
Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDA-
ÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. Correção 
monetária. Legítima a atualização do valor devido, embora a correção monetária não tenha 
sido pedida na inicial, nem estipulada na sentença. Violação à coisa julgada. Inexistência. Pre-
cedentes. Recurso extraordinário não conhecido. (STF – RE: 220605 AM , Relator: MARCO 
AURÉLIO, Data de Julgamento: 28/06/2001, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 11-10-
2001 PP-00019 EMENT VOL-02047-03 PP-00611).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLA-
NOS BRESSER E VERÃO. DIFERENÇAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES NÃO FI-
XADOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO 
DE SENTENÇA. IPC. INCIDÊNCIA. 1. Não tendo sido fixados, na sentença, os índices de 
atualização monetária, inexiste coisa julgada, de modo que é cabível sua aplicação, em sede 
de liquidação de sentença, para garantir a manutenção dos valores efetivamente devidos.

2. O IPC é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos judiciais decorrentes 
de diferenças de correção em saldo de poupança. 

3. Agravo regimental provido. (STJ – AgRg no REsp 1096103/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REN-
DIMENTOS DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI N. 6.899/81. 1. 
A correção monetária de débito judicial será feita de acordo com o disposto na Lei n. 6.899/81, 
e não considerando os índices da caderneta de poupança. 2. Agravo regimental desprovido. 
(STJ – AgRg no REsp: 1266819 PR 2011/0165902-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NO-
RONHA, Data de Julgamento: 02/06/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
09/06/2015).

Por tais motivos, objetivando apenas garantir a manutenção dos valores efetivamente devidos 
pelo executado ao exequente, protegendo-os do efeito nocivo da inflação, DETERMINO que, 
após a apuração da diferença devida, na época do expurgo inflacionário objeto do presente 
processo, seja o mencionado valor corrigido monetariamente com base no "IPC/FIBE", des-
prezando-se, assim, a aplicação da "TR" que, como é sabido, não se presta a este fim.

Da necessidade de perícia

A liquidação exigida neste processo continua sendo, no entendimento deste Juízo, por simples 
cálculos. Todavia, por óbvio, repita-se, havendo divergência entre as partes, e, não sendo o 
caso de erro flagrante ou de direito, como no presente caso, a perícia poderá se apresentar 
como necessária. Nesse cenário, considerando que este Juízo consignou quais são os paradig-
mas para apresentação de novos cálculos, indicando, claramente, onde estão as inconsistên-
cias, tem-se que a perícia, pelo menos por enquanto, não se mostra necessária, eis que, com 
a apresentação de novos cálculos pelo exequente, estes poderão, após novo contraditório, ser 
aceitos pelo réu, ou, até mesmo impugnados, quando, somente após, será analisada a necessi-
dade da perícia.
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Diante de todo o exposto, e, sanadas as discussões de direito,

ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo banco executado, para DETER-
MINAR que a parte exequente apresente novos cálculos, observando-se as questões atinentes 
aos juros moratórios (desde a citação na Ação Civil Pública), as questões atinentes aos juros 
remuneratórios (excluindo-os dos cálculos) e as questões atinentes à correção monetária (ex-
clusão do "TR" e aplicação do "IPC/FIBE"), REJEITANDO todas as demais questões apresen-
tadas na impugnação em análise. (….).

No julgamento do Resp 1147595/RS, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que 
é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da 
caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o 
prazo quinquenal arguido por recorrente. (STJ, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, DJe 17/03/2017).

Ademais o protocolo da ação deu-se em 26 de outubro de 2014(fl. 64,) e não, em 06/11/2014, como 
quer crer o recorrente.

Poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor execução individual de ação co-
letiva proferida na Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição 
Especial Judiciária de Brasília/DF, ocorrendo na hipótese, independentemente de fazerem parte ou não dos 
quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu 
domicílio ou no Distrito Federal.

Em julgamento do REsp n.º 1.391.198/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, assim res-
tou reconhecido, in verbis,

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉR-
SIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL 
DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL CO-
LETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO 
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEI-
TOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 
12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva 
n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças de-
correntes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro 
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos 
os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua 
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de 
ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no 
Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa 
julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de 
ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Bra-
sília/DF.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO-
MÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (grifos aditados).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
399

In casu a parte exequente/agravada, com espeque no art. 475 alíneas I E, J do CPC pleiteou cumpri-
mento da sentença coletiva proferida em ação civil pública nº.1998.01.1.016798-9 proposta por IDEC em face 
do Banco do Brasil S/A, a qual tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de 
Brasília/DF, transitada em julgado em 27/10/2009, exibindo cálculos relacionados aos expurgos inflacioná-
rios (Plano Verão) em conta poupança (fls. 89/106), junto a referida Instituição Financeira.

Impossível ignorar a iliquidez da sentença proferida em ação civil coletiva, ante a necessidade de 
comprovação da titularidade do exequente e existência de valores em conta poupança à época do advento 
do referido plano econômico “VERÃO” (fevereiro de 1989).

Nada obstante, a necessidade da liquidação por artigos deve ser aferida diante de cada caso concreto, 
inexistindo imposição legal.

Nesse sentido a jurisprudência pacificada do Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, mutatis 
mutandis,

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 
POSSIBILIDADE DE QUE A EXECUÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNE-
OS SEJA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE 
SEUS ASSOCIADOS. A SENTENÇA CONDENATÓRIA COLETIVA PODE, EM CIR-
CUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS, SER LIQUIDADA POR CÁLCULOS, PRESCINDIN-
DO-SE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO JUDICIAL DE LIQUIDAÇÃO. A PENHORA 
DEFERIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PODE RECAIR SOBRE VALORES 
QUE ESTA TENHA EM CONTA-CORRENTE. – Na representação a associação age em nome 
e por conta dos interesses de seus associados, conforme autoriza o art. 5º, XXI, CF, diferen-
temente do que ocorre na substituição processual. – Sendo eficaz o título executivo judicial 
extraído de ação coletiva, nada impede que a associação, que até então figurava na qualidade de 
substituta processual, passe a atuar, na liquidação e execução, como representante de seus asso-
ciados, na defesa dos direitos individuais homogêneos a eles assegurados. Viabiliza-se, assim, 
a satisfação de créditos individuais que, por questões econômicas, simplesmente não ensejam 
a instauração de custosos processos individuais. – Diante das circunstâncias específicas do 
caso, a execução coletiva pode dispensar a prévia liquidação por artigos ou por arbitramen-
to, podendo ser feita por simples cálculos, na forma da antiga redação do art. 604, CPC. – A 
jurisprudência desta Corte, além de repelir a nomeação de títulos da dívida pública à penhora, 
admite a constrição de dinheiro em execução contra instituição financeira. Precedentes. Re-
curso não conhecido. (STJ , Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
02/09/2008, T3 – TERCEIRA TURMA)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS 
GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. 
IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTI-
COS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME PREVÊ O ART. 475-B DO CPC. 1. Em 
se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos 
econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas 
de poupança, pois a autarquia "não mantinha relação direta com os depositários, tampouco 
tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das 
instituições financeiras" (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, 
DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do 
art. 475-B, §1º, do CPC. 3. Agravo Regimental não provido." (STJ , Relator: Ministro HER-
MAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2014, T2 – SEGUNDA TURMA).
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Consoante jurisprudência pacificada do STJ descabe inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de 
liquidação quando não conste expressamente do título, hipótese dos autos.

Ao contrário do imaginado pela Recorrente, nas execuções fundadas na sentença proferida na Ação 
Coletiva nº. 1998.01.1.016798-9, ajuizada por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra 
Banco do Brasil S/A, os juros compensatórios (remuneratórios), não referidos em condenação, não podem 
ser automaticamente incluídos nos cálculos de liquidação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Inaceitável, portanto, seu cômputo à míngua de expressa condenação, sem prejuízo de, quando cabí-
vel, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. Nesse sentido o REsp nº. 1.392.245/DF, julgado 
sob o rito do art. 543-C do CPC,(REsp 1392245/DF, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUN-
DA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).

Também injustificável a irresignação manifestada pelo recorrente concernente ao termo inicial dos 
juros moratórios, porquanto a decisão hostilizada não merecedora de reforma adotou posicionamento no 
sentido de fixá-los a partir da citação do réu na ação de conhecimento, e não em execução individual, a 
refletir plena sintonia com a orientação pacificada pela Corte Especial acerca da matéria (REsp 1370899/SP, 
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 16/10/2014).

Por conseguinte, a decisão hostilizada reflete plena sintonia com a orientação pacificada pela Corte 
Especial, não havendo espaço para a sua reforma.

Por tais razões, e tudo o mais que dos autos consta nega-se provimento ao recurso.

*****

TJBA – Apelação nº 0503507-98.2017.805.0001, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Lícia de Castro L. 
Carvalho, julgado em 07/05/2018

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENI-
ZATÓRIA. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES 
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRA-
TADO. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO 
DE VERBA INDENIZATÓRIA EQUIVALENTE A R$ 3.000,00 (TRÊS 
MIL REAIS). CONDENAÇÃO DA POSTULANTE/RECONVINDA A 
RESTITUIÇÃO DE R$ 4.603,26 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRÊS 
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). APELAÇÃO. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO INACOLHÍ-
VEL DE MAJORAÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. DANO MO-
RAL CONFIGURADO. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUAN-
TIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR, SUFICIENTE PARA MINORAR O 
SOFRIMENTO DA OFENDIDA SEM PROPORCIONAR ENRIQUECI-
MENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 
DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA Nº 362/STJ. RECONVENÇÃO. 
ADMISSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO AO DE-
MANDADO, EQUIVALENTE A R$ 398,00 (TREZENTOS E NOVENTA 
E OITO REAIS), COMPROVADAMENTE CREDITADO NA CONTA 
CORRENTE DA RECONVINDA. VERBA HONORÁRIA CONSONAN-
TE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0503507-98.2017.8.05.0001, 
da comarca de SALVADOR, em que figuram apelante SONIA LEITE SANTANA e apelado, BANCO 
PAN S/A. (atual denominação do BANCO PANAMERICANO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, sem divergência de votos, dar provimento em parte ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de “ação declaratória c/c indenização a título de dano moral com pedido de tutela an-
tecipada” movida por SONIA LEITE SANTANNA em face de BANCO PAN S/A. (atual denominação 
do Banco Panamericano S/A.) Alega a demandante inexistência de vínculo contratual entre litigantes, não 
constando sua assinatura em contratos de empréstimos consignados em tela, na condição de aposentada 
perante Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e, no entanto, ao tentar concessão de crédito nesta 
capital ficou ciente da denegação de sua pretensão por força de restrição creditícia perante SERASA, lan-
çada indevidamente por parte demandada, consoante documentos exibidos, causando-lhe dano moral. Fls. 
01/ 07 e 23/24.

A parte demandada contesta alegando, preliminarmente, incompetência do juízo por complexidade 
do feito. No mérito rechaça as alegações da parte contrária ressaltando a existência de relação contratual 
entre partes litigantes considerando, inclusive, contrato de refinanciamento nº 306094631-0, em 08 de abril 
de 2015, no valor de R$ 4.603,26 (quatro mil, seiscentos e três reais e vinte e seis centavos) mediante paga-
mento em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 132,85 (cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) 
cada, sendo a quantia de R$ 4.204,34 (quatro mil duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) utilizada 
para liquidar o contrato de financiamento nº 303767421-9 e o saldo remanescente de R$ 398,92 (trezentos e 
noventa e oito reais e noventa e dois centavos) depositado na conta de titularidade da postulante. Na opor-
tunidade apresenta reconvenção visando condenação da parte autora a restituição de R$ 4.603,26 (quatro 
mil, seiscentos e três reais e vinte e seis centavos). Fls. 38/88.

Sobreveio a sentença de fls. 174/179 julgando parcialmente procedente a ação, declarando a inexistên-
cia dos débitos decorrentes dos contratos nº 306094631-0 e 303767421-9, condenando o demandado ao pa-
gamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a postulante, a título de indenização por dano moral, acrescido 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir 
da prolação da sentença nos termos da Súmula 362/STJ, custas processuais e honorários advocatícios à base 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), concluindo por procedência da reconvenção com condenação da postulante/
reconvinda à restituição de R$ 4.603,26 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e seis centavos) com 
correção monetária pelo INPC a partir de 08 de abril de 2015, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
desde a intimação do pleito reconvencional e honorários advocatícios à base de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
suspendendo a exigibilidade do pagamento por postulante/reconvinda enquanto beneficiária de assistência 
judiciária gratuita.

SONIA LEITE SANTANNA, representada, beneficiária de assistência judiciária gratuita, interpõe 
recurso de apelação independendo de preparo visando reforma de parte da sentença a julgar totalmente 
procedente a ação e improcedente a reconvenção desprovida de justificativa legal. Alega, em síntese, dis-
sonância da sentença com a realidade dos fatos, desconsiderando seus argumentos sobre a inexistência de 
vínculo contratual entre litigantes eis que jamais assinou o contrato de refinanciamento em tela, restando 
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improcedente a reconvenção e inadmissível sua condenação à restituição de R$ 4.603,26 (quatro mil seis-
centos e três reais e vinte e seis centavos), montante jamais recebido. Aduz, ainda, que, ainda no ano de 2015 
havia sido surpreendida por desconto indevido de R$ 398,92 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e 
dois centavos em seu benefício previdenciário, lançado por demandado, suspenso após reclamação além de 
interposição de recurso perante órgão previdenciário e, no entanto, no ano de 2017 foi novamente surpre-
endida com desconto de valores indevidos em seu benefício e restrição creditícia em seu nome, lançada por 
demandado por suposto débito de R$ 9.597,25 (nove mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco 
centavos) motivando apresentação de nova reclamação perante órgão previdenciário, vindo a obter cópia do 
contrato objeto da lide, revelador de sua condição de vítima de fraude considerando evidente diferença de 
sua assinatura com a constante no contrato em tela, consoante documentos exibidos e ocorrência de falha 
no sistema de celebração de contratos de empréstimo da parte demandada. Aduz, ainda, sobre existência 
de equívoco na sentença guerreada considerando a declaração de inexistência dos débitos decorrentes dos 
contratos nº 306094631-0 e 303767421-9, considerados nulos e, ao mesmo tempo, sua condenação a resti-
tuição de R$ 4.603,26 (quatro mil seiscentos e três e vinte e seis centavos), montante não recebido, com 
base tão somente no documento exibido à fl. 41. Ressalta a demonstração de conduta ilícita do demandado, 
sobretudo por efetuar descontos indevidos em seu benefício previdenciário e inscrever seu nome em órgãos 
de restrição creditícia com repercussão em sua vida pessoal e de sua família, causando-lhe abalo físico, psí-
quico, dano moral. Pretende, ainda, majoração da condenação da parte demandada em verba indenizatória 
por dano moral, fixada em valor insuficiente, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 57.444,48 (cinquenta e 
sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e, também, concernente a verba 
honorária, nos termos do novo Código de Processo Civil, além da condenação do demandado ao pagamen-
to, em dobro, do valor cobrado indevidamente. Fls. 181/186.

BANCO PAN S/A. responde pugnando por improvimento do recurso. Fls. 87/97.

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.

Assiste razão, em parte, a recorrente.

Os descontos indevidos em folha de pagamento de aposentadoria da postulante (benefício nº 
0.128.880.724-1), de parcelas referentes a contrato pessoal consignado não celebrado entre partes litigantes, 
evidencia negligência da parte demandada.

A demandante alega inexistência de vínculo contratual entre litigantes vezes que, na condição de 
aposentada não exerce nenhum tipo de atividade empresarial, além de não ter firmado empréstimo, nem 
assinado o contrato em tela nº 306094631-0, no valor de R$ 4.619,53 (quatro mil seiscentos e dezenove 
reais e cinquenta e três centavos) para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 132,85 (cento e 
trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), cada. No entanto, o demandado negativou seu nome perante 
órgão de restrição creditícia/SERASA por suposto débito de R$ 9.597,25 (nove mil quinhentos e noven-
ta e sete reais e vinte e cinco centavos), fl. 12. Após reclamação apresentada perante INSS – Instituto 
Nacional de Seguridade Social obteve cópia do referido contrato, constatando que fora vítima de fraude, 
na qual terceiro utilizou indevidamente seus dados para obter vantagem ilícita, porquanto sua assinatu-
ra é diferente da aposta no contrato em tela, consoante documentos exibidos motivando o ajuizamento 
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da ação em tela em 24 de janeiro de 2017, além de reclamação na esfera administrativa (fls. 25/29), 
objetivando cancelamento do contrato. Aduz, ainda, que, no ano de 2015 havia sido surpreendida com 
desconto indevido de R$ 398,92 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) em seu bene-
fício previdenciário, lançado por demandado, apenas suspenso após reclamação e interposição de recurso 
perante órgão previdenciário.

Aplicável ao caso sub examine o Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece em seu artigo 
14, caput e § 1º:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 
riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: ..."

Reza o artigo 6º, inciso VI, também do Código de Defesa do Consumidor: "Art. 6º. São direitos bási-
cos do consumidor: VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos;" Comentando o supracitado dispositivo do estatuto consumerista, James J. Marins de 
Souza pontua:

“O fato do serviço é a causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito 
na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na 
esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor (...).” “Responsabilizam-se inde-
pendentemente da apuração de culpa todos os fornecedores de serviço, quer imediatos como 
mediatos, solidariamente, pelos danos ocasionados aos consumidores em função de defeito 
na prestação do serviço ou por incompletude nas informações acerca da segurança na sua 
execução ou fruição”. "(Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Ma-
rins, “Código do Consumidor Comentado”, RT, 2ª tiragem, p. 47)

O exame conjunto dos elementos carreados aos autos evidencia a ilicitude e abusividade da con-
duta do Banco demandado ao descontar indevidamente parcelas concernentes a contrato de empréstimo 
consignado inexistente. O contrato exibido por postulante(fls. 11 e 15/16), evidencia incoincidência das 
assinaturas, se comparada com a assinatura aposta no instrumento de procuração e no documento de iden-
tidade(fls. 8/9). Ademais consta no referido contrato endereço diverso “VL. Pereira, nº 03, Sete Portas, 
Salvador/Bahia, cep 40.300-773”, consoante se infere no endereço declinado na petição inicial e procu-
ração(fls. 1/8) restando irrelevante mera alegação do demandado de existência de contratos de empréstimo 
pessoal firmados entre as partes litigantes de forma válida, sequer exibido, limitando-se apenas a afirmar 
que “a assinatura posta nos contratos de empréstimo é extremamente semelhante à assinatura posta no 
documento de identidade que foi apresentado no momento da celebração do contrato” (fl.41). Em sede de 
contestação (fls. 38/88), pugnou por produção de perícia grafotécnica, no entanto, em manifestação de fl. 
173, demonstrou desinteresse em produção de provas. O demandado como sociedade empresária destinada 
à prestação de serviços cabe-lhe assumir os riscos inerentes à atividade empresarial que exerce e, para que 
não seja vítima de golpes/fraudes e responsável pela prática de fatos danosos a terceiros, deverá diligenciar 
com cautela para aferir a veracidade e autenticidade das informações fornecidas no momento da celebração 
dos contratos de empréstimo. De fato, a postulante comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos 
do art. 373, I, do CPC, ensejando a reparação almejada por dano moral. A parte ré não se desincumbiu de 
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comprovar o direito alegado na exordial, na forma do artigo 373, II, do CPC, ou seja, não logrou êxito em 
comprovar a validade dos contratos nº 306094631-0 e 303767421-9 e, restrição creditícia (fl. 12). 

In casu restou evidente a ocorrência de dano moral vez que a demandante, ora apelante, foi alijada injus-
tamente do recebimento de parcelas significativas de seus já módicos benefícios previdenciários. Ademais esse 
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a edição da Súmula nº 479: “As instituições 
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CI-
VIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO 
ART. 333, I, DO CPC. SÚMULA 7/STJ. FATO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDE-
NIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É 
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às instâncias 
ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as cir-
cunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da 
Súmula 7 deste Tribunal. 2. “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos 
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de 
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos 
falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizan-
dose como fortuito interno” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SE-
GUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. A inscrição/manutenção indevida 
do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. 4. 
No pertinente ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da ju-
risprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto 
tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distancian-
do-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da 
Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 465.702/
MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 
19/03/2014).

A indenização a título de dano moral deve buscar sua dupla finalidade: a retributiva e a preventiva. 
Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofen-
sor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o compor-
tamento 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 vítima, da 
gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento à 
mensuração do dano e de sua reparação. Compete ao juiz, ao usar do livre arbítrio na fixação da indeniza-
ção por dano moral, de valor inestimável, determinar quantia suficiente para minorar o sofrimento do plei-
teante, sem concorrer para o enriquecimento sem causa considerando, para tanto, as condições das partes, 
o nível social, o prejuízo sofrido e a intensidade da culpa.

Considerando peculiaridades do caso em questão, os princípios da razoabilidade e da proporciona-
lidade, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o valor da indenização 
por dano moral não pode escapar ao controle do Superior Tribunal de Justiça”, mostra-se razoável a 
confirmação do valor da condenação da parte demandada ao pagamento da verba indenizatória fixada em 
R$ 3.000, 00 (três mil reais), sendo quantia razoável para se tentar compensar a dor moral sentida pela 
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demandante, sem proporcionar enriquecimento sem causa, a ser atualizado monetariamente a partir da data 
do seu arbitramento, consoante súmula nº 362 do STJ.

Assiste razão a apelante ao manifestar irresignação concernente a sua condenação, na condição de 
reconvinda, à restituição de R$ 4.603,26 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e seis centavos) ao 
banco demandado, ante a constatação em documento de fls. 14 e 41, de ocorrência de depósito/transferência 
de crédito de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), em favor da postulante, em 08 de abril de 2015. 
Nos termos do art. 182 do Código Civil, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em 
que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.” Assim, 
merece reforma a sentença hostilizada para condenar a postulante, ora apelante, à restituição ao banco de-
mandado, ora apelado, tão somente da quantia de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), acrescido 
de correção monetária pelo INPC a partir de 08 de abril de 2015, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
desde a intimação do pleito reconvencional e, honorários advocatícios à base de R$ 300,00 (trezentos reais), 
suspendendo a exigibilidade do pagamento por parte autora/reconvinda enquanto beneficiária de assistência 
judiciária gratuita.

Inalterável, na causa em tela, a correta fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), considerando o grau de zelo profissional, trabalho realizado, o tempo exigido e o local da prestação 
de serviços, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Por tais razões dá-se provimento ao recurso, em parte, reformando-se a sentença, em parte, con-
denando a postulante/Reconvinda à restituição à parte demandada/Reconvinte tão somente da quantia de 
R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), com correção monetária pelo INPC a partir de 08 de abril de 
2015, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a intimação do pleito reconvencional e honorários 
advocatícios à base de R$ 300,00 (trezentos reais), suspendendo a exigibilidade do pertinente pagamento 
por postulante/reconvinda enquanto beneficiária de assistência judiciária gratuita.

*****

TJBA – Apelação nº 0000412-16.2013.805.0274, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desa. Maria do Socorro 
Barreto Santiago, julgado em 16/05/2017

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INE-
XISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DI-
REITO DO CONSUMIDOR – INCLUSÃO INDEVIDA E IRREGULAR DO 
NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO 
– CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – EX-
CLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA – RESPONSABI-
LIDADE DO FORNECEDOR – RISCO EMPRESARIAL – DANO MORAL 
CONFIGURADO – PLEITO AUTORAL PELA MAJORAÇÃO DO VALOR 
CONDENATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA O IMPORTE 
EQUIVALENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESCABI-
MENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE – PRESENÇA DE TERATOLOGIA NO PEDIDO 
DA APELANTE CONSUMIDORA – FIXAÇÃO ADEQUADA DO QUAN-
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TUM INDENIZATÓRIO – APELO INTERPOSTO PELA RÉ CONHECIDO 
E IMPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTO-
RA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA 
FIXAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS 
JUROS MORATÓRIOS: DATA DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA 
E ADEQUAÇÃO À SÚMULA 359/STJ – APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CO-
NHECIDAS – RECURSO DO ACIONADO IMPROVIDO – RECURSO DA 
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Da detida análise dos autos, verifica-se tratar-se de fato incontroverso que 
o nome da Autora, Antônia Xavier dos Santos Silva, foi lançado nos cadastros 
restritivos de crédito com autorização prévia e expressa da empresa Ré, CRE-
D-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, em 
decorrência de um ato perpetrado por terceiro na formalização do contrato de 
cartão de crédito (nº 56648788), cuja inscrição/inclusão consta o débito de R$ 
81,80 (oitenta e um reais e oitenta e um centavos), ocorrido em 18/12/2011, con-
forme documento de fls. 22.

2 – A autora alegou a inexistência do débito em questão, constituindo verdadeira 
prova diabólica a comprovação da negativa da existência de dívida advinda de 
relação jurídica que se alega desconhecer. Caberia ao réu a prova da existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual 
não se desincumbiu, posto que não trouxe, sequer, cópia do contrato entabulado 
e/ou documento (a exemplo de AR) a comprovar emissão e recebimento do car-
tão creditício, enfim, prova a demonstrar existência da relação jurídica entre a 
autora e a ré, quanto à prestação de serviço.

3 – Não se trata de responsabilidade exclusiva da parte recorrida vez que, exsur-
ge clara a responsabilidade da empresa Cred-System Administradora de Cartões 
de Créditos LTDA, que, com a falta de cautela necessária, permitiu que terceiro, 
de forma fraudulenta, firmasse contrato em nome da Autora/consumidora, dan-
do causa à ilegítima inserção do nome desta nos cadastros restritivos de crédito. 
Estabelecido, porém, o nexo entre a conduta do fornecedor e o resultado lesivo, 
sua responsabilidade é objetiva, isto é, independe de culpa. RISCO DA ATIVI-
DADE EMPRESARIAL.

4 – No que tange à prova do dano moral, no caso vertente, é a própria inscrição 
irregular, sendo despiciendo a exigência da comprovação do prejuízo (Súmula 
de nº 54, do STJ).

5 – A majoração da indenização por danos morais, da quantia de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) para o importe equivalente e similar a 50 (cinquenta salários-mí-
nimos), ultrapassa todos os limites de equilíbrio. Revela-se consentâneo com a 
natureza do dano que o valor seja fixado, e mantido, em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), quantia que não se apresenta ínfima e nem elevada, porquanto razoável e 
proporcional à punição do ilícito praticado e à compensação do transtorno cau-
sado.
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6 – No que concerne ao termo inicial para incidência de juros moratórios, não 
tendo sido comprovada a existência de relação contratual, é de se considerar a 
data do evento danoso, o que se alinha à jurisprudência do STJ quanto à matéria, 
firmada no sentido de que os juros moratórios, em se tratando de responsabi-
lidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, nos termos da 
Súmula nº 54⁄STJ, ao revés da data da prolação da sentença, como entendeu, data 
vênia, equivocadamente, a douta juíza sentenciante.

7 – APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CONHECIDAS – RECURSO DO ACIONA-
DO IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000412-16.2013.8.05.0274, da Comar-
ca de Vitória da Conquista, Bahia, em que figura como Apelantes ANTÔNIA XAVIER DOS SANTOS 
SILVA e CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, e Apelados 
CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e ANTÔNIA XAVIER 
DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO DA PARTE AUTORA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA 
PARTE RÉ, amparados nos fundamentos constantes do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas por Antônia Xavier dos Santos Silva e Cred-Sys-
tem Administradora de Cartões de Crédito LTDA, nos autos de ação ordinária de indenização por danos 
morais, manejada por Antônia Xavier dos Santos Silva.

Adoto, como se aqui transcrito estivesse, o relatório contido na sentença (fls. 84-87), prolatada pelo 
Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Con-
quista-Bahia, que deu procedência total aos pleitos expostos na inicial, nos seguintes termos, verbis:

“(...) Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, para:

Convolar em definitiva a decisão de fls. 24;

Declarar inexistente o débito de R$ 81,80, com vencimento no dia 20/10/2011, cobrado pela ré;

Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização 
por danos morais, corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença e juros de 
mora no importe de 1% ao mês, contados também da sentença;

Condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da 
condenação, na forma do art. 20, §3º do CPC, arcando ainda com as custas processuais. (…).”

VOTO

Em momento inicial, necessário consignar que a publicação da decisão, ora impugnada, ocorreu antes 
do dia 18/03/2016 (certidão de fls. 138). Portanto, os requisitos de admissibilidade recursal serão aferidos à 
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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 nº2/STJ – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste trilhar, conheço de ambos os recursos apelativos por serem adequados e tempestivos.

No mérito, penso que a matéria relativa aos danos morais não reclama maiores reflexões, uma vez 
que a sentença atendeu, rigorosamente, aos ditames da legislação que ampara o direito Da acionante de ser 
indenizada pelos danos sofridos em sua moral, por ter o seu nome inserido indevidamente no cadastro de 
restrição ao crédito.

O que importa para o Juiz apreciar e decidir sobre o pedido é saber se houve, ou não, a inscrição inde-
vida do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito a pedido da recorrente. É também certo que estes 
fatos devem estar provados nos autos, o que se verificou no caso concreto. Logo, nenhum erro foi cometido 
pela Magistrada a quo, a ponto de justificar a reforma da sua sentença. Vejamos, pois.

Da detida análise dos autos, verifica-se tratar-se de fato incontroverso que o nome da Autora, Antônia 
Xavier dos Santos Silva, foi lançado nos cadastros restritivos de crédito com autorização prévia e expressa 
da empresa Ré, CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, em de-
corrência de um ato perpetrado por terceiro na formalização do contrato de cartão de crédito (nº 56648788), 
cuja inscrição/inclusão consta o débito de R$ 81,80 (oitenta e um reais e oitenta e um centavos), ocorrido em 
18/12/2011, conforme documento de fls. 22.

Em sua narrativa fática, a autora alegou a inexistência do débito em questão, constituindo verda-
deira prova diabólica a comprovação da negativa da existência de dívida advinda de relação jurídica que 
se alega desconhecer. De fato, caberia ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, posto que não trouxe, sequer, cópia do 
contrato entabulado e/ou documento (a exemplo de AR) a comprovar emissão e recebimento do cartão 
creditício, enfim, prova a demonstrar existência da relação jurídica entre a autora e a ré, quanto à presta-
ção de serviço.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, as partes não contrataram qualquer transação apta a gerar, de 
forma lícita e legítima, os débitos oriundos/advindos de um contrato de abertura de crédito (nº 56648788) 
em nome da Apelante/Apelada, Antônia Xavier dos Santos Silva, a ensejar a indevida anotação em cadas-
tros de restrições creditícias (SPC) que afligiram-na, mas que terceiro o fizera sem poderes e delegações 
específicas e especiais para tanto. Do exame detalhado do caderno processual, constata-se que o então Ape-
lante/Apelado, Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda, não logrou comprovar, de forma 
satisfatória e robusta, que a contratação foi feita, efetivamente, e de fato, pela própria apelada. Com efeito, 
induvidoso que a inscrição indevida implicou em efetivo dano à apelada, de maneira que, a alegação da 
apelante de inexistência do dano moral não pode prosperar.

Neste trilhar, o contexto dos autos não permite concluir diversamente do entendimento a que chegou 
a Ilustre Juíza singular, eis que a financeira apelante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modi-
ficativo ou extintivo do direito da autora, hipótese de verdadeira afronta ao artigo 333, do CPC, dispositivo 
que contempla as regras de distribuição do ônus da prova. Vale ressaltar, inclusive, que a parte ré sequer 
juntou aos autos contratos supostamente assinados pela autora, não comprovando, portanto, a verdadeira 
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origem do débito que acarretou o gravame nominal, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando, portanto, 
indevida e ilegítima a inscrição nominal. Neste sentido:

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Outrossim, deve-se constar o importante registro de que, a circunstância da fraude ter sido praticada 
por terceiro não exclui a responsabilidade do fornecedor, sob o fundamento de tratar-se de culpa exclusiva 
de terceiro, uma vez que a fragilidade do sistema adotado na certificação da veracidade dos documentos 
e informações fornecidas por aquele que firmou o contrato foi a principal causa do dano. Estabelecido, 
porém, o nexo entre a conduta do fornecedor e o resultado lesivo, sua responsabilidade é objetiva, isto é, in-
depende de culpa. Neste sentido, para fim de corroboração ao fundamento ora adotado, utilizo-me, de igual 
modo, data vênia, da inteligível e clara conclusão adotada pela própria magistrada sentenciante ao pontuar, 
a partir do contexto dos autos,

“(...) que a ré não logrou comprovar que o débito em questão foi realmente contraído pela auto-
ra, sequer apresentou o contrato do cartão informado na contestação, supostamente utilizado 
pela autora. No caso, cabia à ré o ônus da prova da legalidade da negativação. Ademais, se 
houve fraude de terceiro, a autora não pode arcar com as consequências, visto que também 
cumpria à ré verificar a documentação e veracidade das informações que lhe foram apresen-
tadas antes de concretizar a negociação(...)” (fls. 85)

Nesse contexto, importante sinalizar que os fornecedores de serviço estão diretamente ligados aos 
“RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL”, ou seja, uma vez colocados à disposição dos consumidores 
suas operações comerciais, assumem, categoricamente, pelos danos e consequências provocadas pelos seus 
atos, bem como de quem quer que esteja usufruindo dos seus serviços.

Feitas essas ponderações, resta patente que o simples fato de a Apelada, Antônia Xavier dos Santos 
Silva, ter sida surpreendida com a inscrição indevida de seu nome perante órgãos de proteção ao crédito (fls. 
22), configura o abuso no exercício de um direito em detrimento da consumidora vitimada pela negligência 
da instituição Apelante na facilitação da fraude, sendo imperioso compensar a Recorrida pelo constrangi-
mento de ter o seu nome irregularmente inserido no rol dos “maus pagadores”.

No que tange à prova do dano moral, no caso vertente, é a própria inscrição irregular, sendo despi-
ciendo a exigência da comprovação do prejuízo (Súmula de nº 54, do STJ), pois como anota Antônio Her-
man de Vasconcelos e Benjamim, “uma vez tenha o consumidor comprovado a inscrição do seu nome e 
a irregularidade desse ato, constituído está, in re ipsa, o dano moral” (Código de Defesa do Consumi-
dor: comentado pelos autores do anteprojeto. Ada Pellegrini Grinover (et al), 8ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 
2004, fls. 480). É cediço, consonante com a Súmula de nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, que a inscrição 
indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por Danos Morais.

Sobre a matéria, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO 
DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE 
CONTA CORRENTE POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO NA DECISÃO 
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ORA AGRAVADA. ASSERTIVA RELATIVA À EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO 
DO NOME DO AUTOR (SÚMULA 385/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPOR-
CIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 (….)

2. A Jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a 
dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente, 
em dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, 
operando in re ipsa.

3. O nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano decorre do reconhecimento da 
abertura de conta corrente, em agência do agravante, em nome do autor/agravado, mediante 
fraude praticada por terceiro falsário, o que, à luz dos reiterados procedentes deste Pretório, por 
constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a respon-
sabilidade destas pelos danos advindos.

4. (…)

5. Agravo Regimental negado. (STJ AgRg no Ag 1235525 / SP AGRAVO REGIMENTAL DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0182830-4. Ministro Relator Raul Araújo. Quarta Tur-
ma. J. em 07/04/2011. DPJ 18/04/2011.)” (grifou-se)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DO DANO MORAL.

A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente cau-
sador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa). Verifi-
cado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 
do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil – nexo 
de causalidade e culpa.” (STJ, Resp 23.575-DF, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, RSTJ 
98/270)

“PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – CASO DE IN-
DENIZAÇÃO – REGISTRO INDEVIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 
LIMITES DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 1. Cabível a indenização por 
dano moral quando há indevida inclusão do nome do consumidor no serasa, negativando-o em 
seus registros (spc). 2. A fixação dos danos morais deve dar-se com moderação, devendo o ma-
gistrado, diante do caso concreto, ao arbitrar o valor da indenização, avaliar o grau de culpa e a 
capacidade sócio-econômico das partes, valendo-se, ainda, das circunstâncias em que ocorreu 
o evento e as conseqüências advindas à vítima. Conhecer e dar parcial provimento. Prelimina-
res rejeitadas. Unânime.” (TJDF – APC 19990410040872 – 5ª T.Cív. – Rel. Des. Dácio Vieira 
– DJU 06.02.2002 – p. 52)

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 
RECUSA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE CAR-
TÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ NO PRESENTE CASO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO 
AUTOR DA AÇÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDAMEN-
TE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO 
CDC). PARTE RÉ DA DEMANDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCES-
SUAL QUE LHE IMPÕE A LEGISLAÇÃO PÁTRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO 
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RE-
CURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 – Quanto ao apelo do autor, no que tange 
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ao valor arbitrado a título de indenização, é de se recordar que, em relação ao dano moral, 
o seu montante não significa somente uma reparação, mas também uma forma de se coibir 
a reiteração da prática danosa, assumindo, por conseguinte, uma postura preventiva. 2 – Na 
espécie, consideradas as condições pessoais dos envolvidos e os danos a serem indenizados, 
o valor fixado na instância ordinária, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 
(três mil reais), mostra-se proporcional e razoável, não merecendo sofrer qualquer majoração. 
3 – No que pertine ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, razão não assiste ao 
autor/recorrente, pois a súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente 
nos casos de responsabilidade extracontratual, e a presente demanda trata de situação de 
responsabilidade contratual, estando correta a decisão do juízo a quo pela fixação do termo 
a quo dos juros de mora a partir da prolação da sentença. 4 – Quanto ao recurso do réu, no 
que diz respeito ao pedido de rejeição da inversão do ônus da prova, entende-se que o mesmo 
não pode prosperar, tendo em mente que restou claramente demonstrada a hipossuficiência do 
autor da demanda na declaração de fl. 07, estando correta a decisão interlocutória de fl. 19 que 
concedeu a inversão do ônus da prova na forma do artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa 
do Consumidor. 5 – A recusa injustificada de autorização de pagamento mediante cartão de 
crédito restou incontroversa, haja vista os comunicados de fls. 08 e 15, enviados através de 
correio eletrônico pelo SAC do estabelecimento no qual o autor da demanda tentou realizar a 
compra, e que não foram impugnados pelo réu/apelante. Os referidos comunicados informa-
ram expressamente que o defeito na transação ocorreu em decorrência da não aprovação da 
compra pela administradora do cartão de crédito. 6 – A este respeito, sabe-se que a negativa 
de aprovação indevida de cartão de crédito quando não há qualquer débito pendente, revela-
-se abusiva e constrangedora, sendo clara situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, 
estando evidenciada a responsabilização do réu/apelante quanto ao pagamento da indeniza-
ção respectiva. 7 – Apesar de afirmar que o defeito na transação teria decorrido de alguma 
falha do autor da ação ou do vendedor quando da utilização do cartão de crédito, inexiste nos 
autos quaisquer documentos capazes de corroborar as alegações do réu/recorrente, que não 
se desincumbiu do ônus processual que lhe impõe a legislação pátria. 8 – No que concerne 
ao quantum indenizatório, tendo em vista as condições pessoais dos envolvidos e os danos 
a serem indenizados, conclui-se que o valor fixado na instância ordinária, a título de danos 
morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se proporcional e razoável, não 
merecendo sofrer qualquer redução. 9 – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” 
(TJ-BA – APL: 00063312420078050103 BA 0006331-24.2007.8.05.0103, Relator: Daisy Lago 
Ribeiro Coelho, Data de Julgamento: 29/01/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 
25/09/2013)

“CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO POR DÍVIDA QUE A QUE O AUTOR NÃO DEU CAUSA. INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU 
DE PROVAR OS FATOS DESCONTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL 
CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR INFERIOR AO 
ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PE-
JUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (TJ-RS – Recur-
so Cível: 71003312204 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamen-
to: 06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
13/06/2012)

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. A parte autora 
comprovou ter tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 83,08, 
com data de vencimento em 19/02/2012 (fl. 09). Em razão da inversão do ônus da prova, cabia 
à ré comprovar a origem do débito que originou o gravame, ônus do qual não se desincumbiu, 
razão pela qual se mostrou indevida a inscrição. A inscrição indevida junto aos órgãos restriti-
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vos de crédito é motivo suficiente à configuração de lesão à personalidade, por se tratar de dano 
moral "in re ipsa", que prescinde de qualquer demonstração específica. Quantum indenizatório 
mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos 
análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004580031, Terceira Turma Recur-
sal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 13/03/2014, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2014)

Vê-se, da jurisprudência colacionada, que basta a inclusão ou a manutenção indevida do nome do 
consumidor em cadastro de inadimplentes para configurar o dano moral.

Lado outro, em relação ao valor da indenização, é preciso destacar que a indenização por danos 
morais têm um duplo papel de compensar a vítima e punir o agente, merecendo subsistência. Quanto a esse 
aspecto, sabe-se que não se pode medir cartesianamente a lesão moral. Busca-se, pois, o valor mais próximo 
ao que se caracteriza como pressupostos principais: a necessidade de reparação e o impositivo de reprimen-
da pedagógica eficaz. Tudo isso, lógico, depois de aferida a existência do fato, a gravidade da lesão e o nexo 
causal com a conduta ou omissão do agente.

Com arrimo nesse entendimento, é imperioso ponderar o denominado punitive damage. Nesse dia-
pasão, além da pretensão de reparar o dano, a indenização terá caráter punitivo para o fim de evitar que 
a então Apelante permita que casos como o dos autos ocorra demasiadamente na prática de sua atividade 
empresarial. No entanto, evidenciada a necessidade de nivelar a proporcionalidade do dano e a razoabili-
dade do montante indenizatório, deve-se, sobretudo, avaliar o critério teratológico, ou seja, estimar se o 
valor da condenação é considerado irrisório ou abusivo. A esse respeito, destaquemos que a indenização 
eventualmente concedida em montante irrisório tem o seu aspecto compensatório mitigado, pois, além de 
não reparar a dor moral da vítima, aborrece-a ainda mais. No que pertine ao aspecto punitivo, a condenação 
arbitrada em patamar diminuto não tem – minimamente que seja – o condão de dissuadir o agente de novas 
e iguais condutas, ao contrário, encoraja-o a reincidir em sua postura.

Por outro lado, não se deve arbitrar um valor indenizatório excessivo, de gravame demasiado ao 
ofensor, cabendo ao julgador, com base na razoabilidade e proporcionalidade, fixar equitativamente a inde-
nização.

Assim, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“(...) nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão-so-
mente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com 
qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e 
nos arestos dos tribunais, no sentido de que ‘o montante da indenização será fixado equitati-
vamente pelo Tribunal’ (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi 
França, a advertência segundo a qual ‘muito importante é o juiz da matéria, pois a equilibrada 
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério’ (Reparação 
de Dano Moral. RT 631/36, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44.).

Não destoa a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, observe:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DA ENTREGA 
DOS MÓVEIS ADQUIRIDOS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INDE-
NIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABI-
LIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
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1.– A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral 
do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, 
no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando 
o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre 
teratológico, por irrisório ou abusivo.

2.– Não é o caso dos autos, em que houve a fixação em 11.05.2012, do valor da indenização por 
dano moral, em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), consideradas as circunstâncias do caso e as 
condições econômicas das partes, para o dano consistente em inscrição indevida do nome do 
agravado em cadastro restritivo de crédito.

3.– Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 484273 SP 2014/0045138-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data 
de Julgamento: 13/05/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014).” 
(Grifei).

Nesta senda, o pedido de majoração da indenização por danos morais do qual a Apelante foi favoreci-
da – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, para o importe equivalente e similar a 50 (cinquenta salários-mínimos) 
ultrapassa todos os limites de equilíbrio, restando sem sombra de dúvidas desarrazoado. Volvendo-se ao 
caso concreto, revela-se consentâneo com a natureza do dano que o valor seja fixado, e mantido, em R$ 
10.000,00 (dez mil reais), quantia que não se apresenta ínfima e nem elevada, porquanto razoável e propor-
cional à punição do ilícito praticado e à compensação do transtorno causado.

Assim, verificando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, MATE-
NHO a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne ao termo inicial para incidência de juros, insurgência perpetrada pela autora, Antô-
nia Xavier dos Santos Silva, não tendo sido comprovada a existência de relação contratual, é de se conside-
rar a data do evento danoso, o que se alinha à jurisprudência do STJ quanto à matéria, firmada no sentido de 
que os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do even-
to danoso, nos termos da Súmula nº 54⁄STJ, ao revés da data da prolação da sentença, como entendeu, data 
vênia, equivocadamente, a douta juíza sentenciante. Neste ponto, mercê de reforma o dispositivo sentencial.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AL-
TERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. 
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Somente é permitida a alteração do valor fixado a título 
de danos morais se a quantia estipulada for irrisória ou exorbitante. 2. Os juros moratórios, em 
se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso. 
3. Agravo não provido.h (STJ AgRg no AREsp 495032 PR 2014/0074727-5, Relator: Ministra 
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2014, T3 – TERCEIRA TURMA) (grifos)

 

III – DISPOSITIVO

À vista do exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO DA PARTE RÉ, e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE 
AUTORA tão somente para fixar o termo inicial da contagem dos juros moratórios, qual seja, da data 
do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do STJ, mantendo incólume a sentença a quo (fls. 84-87) 
em todos os seus demais termos.
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*****

TJBA – Reclamação nº 0004180-54.2017.805.000, Seção Cível de Direito Privado, Relatora: Desa. Sílvia 
Carneiro Santos Zarif, julgado em 15/03/2018

RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL 
ESTADUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESTANDE DE VENDAS. CORRE-
TAGEM – CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO 
CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. PREÇO 
TOTAL DO BEM ADQUIRIDO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INE-
XISTENTE AFRONTA AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO 
NO RESP 1.551.956/SP (TEMA 938). IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMA-
ÇÃO.

A cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão 
de corretagem na compra de imóvel é válida, “desde que previamente informado 
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 
comissão de corretagem”, ou seja, “o dever de informação é cumprido quando 
o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do 
preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão 
de corretagem” (REsp 1.551.956/SP – Recurso Especial Repetitivo – Tema 938).

No caso concreto, não atendido o dever de informação e transparência, resta in-
válida a cláusula contratual que transfere a obrigação de pagamento da comissão 
de corretagem ao adquirente. Acórdão reclamado em plena consonância com a 
jurisprudência do STJ firmada em sede de recurso repetitivo.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Reclamação n.º 0004180-
54.2017.8.05.0000, de Salvador, sendo reclamante Australia Empreendimenos Imobiliários Ltda., e re-
clamada a Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos 
termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação movida por Austrália Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da 5ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, objetivando reformar o acórdão que negou provimento ao 
recurso inominado interposto.

Aduz a parte reclamante que pretende garantir a observância de precedente obrigatório do Superior 
Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511/SP), no sentido de que a cláusula 
contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem na compra de imóvel 
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é válida. Sustenta que o acórdão reclamado contraria o aludido posicionamento do STJ, tendo em vista que, 
no caso concreto, o contrato firmado contém cláusula expressa (XIX-9) acerca da responsabilidade do com-
prador pelo pagamento da taxa de corretagem, cujos valores “foram discriminados aos promissários com-
pradores, demonstrando a clareza na relação consumidor fornecedor, não faltando transparência, confor-
me valores demonstrados nos Recibos de Pagamento de Autônomos, bem como nos cheques colacionados”.

Pede o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a pro-
cedência da reclamação, com a reforma do acórdão, visando afastar a condenação da Reclamante ao paga-
mento dos valores referentes à comissão de corretagem.

Às fls. 106/109, a então relatora, Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, deferiu o pedido de 
suspensão do andamento do processo originário, bem como, após a interposição do Agravo Interno de fls. 
112/120, proferiu a decisão de fls. 125/128, determinando a extinção da reclamação, sem julgamento do mé-
rito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revogando, consequentemente, o anterior decisum.

A reclamante opôs embargos declaratórios às fls. 135/138.

À fl. 154, a então relatora, Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, reconheceu a incompetência 
das Seções Cíveis Reunidas, ordenando o encaminhamento dos autos à Seção Cível de Direito Privado. 
Redistribuído o feito, por sorteio, coube-me a relatoria.

Às fls. 158/159, acolhi os embargos de declaração, com efeito modificativo, para, revogando a decisão 
de fls. 125/128, determinar o regular prosseguimento da reclamação.

Os interessados, Ana Clara Pereira do Espírito Santo e Jeferson Batista Serra, autores da ação origi-
nária, apresentaram contestação (fls. 179/191). Sustentam que a reclamação é contrária ao aludido enten-
dimento pacífico do STJ, considerando que “deixou o reclamante de discriminar o valor total do imóvel 
e o valor cobrado a título de corretagem”. Requerem a improcedência da reclamação e a condenação da 
reclamante nas penas da litigância de má-fé.

Lançado o presente relatório, devolvo os autos à Secretaria da Câmara, nos termos do art. 931, do 
CPC/2015.

VOTO

Como visto, o acórdão reclamado confirmou a sentença que determinara a restituição dos valores pa-
gos pela parte autora, a título de comissão de corretagem, sob o fundamento de que seria abusiva a cláusula 
que prevê tal pagamento.

A parte reclamante alega que o acórdão estaria em confronto com a jurisprudência do STJ firmada, 
em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.551.956/SP (Tema 938), no sentido de que a cláusula 
contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem na compra de imóvel 
é válida, “desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o des-
taque do valor da comissão de corretagem”.

Da leitura do inteiro teor do acórdão do precedente obrigatório em questão, conclui-se que a validade 
da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem depende 
da prévia informação do preço real da venda, incluída essa obrigação, visto que imperiosa a observância ao 
dever de informação e transparência. Confira-se:
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“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPO-
RAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. 
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉC-
NICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I – TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual 
que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos 
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autôno-
ma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

(...)

Pode-se, concluir, portanto, que, em princípio, é válida a cláusula que transfere para o consu-
midor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nes-
sa atribuição. A questão seguinte diz respeito ao dever de informação imposto ao fornecedor.

No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre os produtos e serviços não 
é apenas um direito do consumidor, mas um dever imposto ao fornecedor, conforme se pode 
extrair, dentre outros (artigos 31, 46 e 52), dos seguintes enunciados normativos do Código de 
Defesa do Consumidor, verbis:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corre-
tas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, 
se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido 
e alcance.

O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé 
objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), como no Código de Defesa do 
Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, 
que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais. Esse de-
ver de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação 
de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao 
fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de 
desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, 
ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acaute-
le-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre 
o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos 
deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).

O dever de informação referente ao preço na venda a crédito encontra-se regulamentado tan-
to pelo art. 52 do CDC, como pelo Decreto n. 5.903/2006, exigindo do fornecedor clareza 
acerca do preço total dos produtos e serviços, discriminando-se as principais parcelas que o 
integram. Confira-se a propósito, o disposto no art. 3º do referido Decreto ao regulamentar a 
venda mediante a outorga de crédito:

Art. 3º. O preço de produto ou serviço deverá ser informado discriminando-se o total à vista. 
Parágrafo único. No caso de outorga de crédito, como nas hipóteses de financiamento ou par-
celamento, deverão ser também discriminados: I – o valor total a ser pago com financiamento; 
II – o número, periodicidade e valor das prestações; III – os juros; e IV – os eventuais acrésci-
mos e custos que incidirem sobre o valor do financiamento ou parcelamento.
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O preço total, como o próprio nome indica, representa o quanto o consumidor terá que pagar 
para adquirir o produto ou contratar serviço, sem nenhum acréscimo pecuniário. No âmbito 
dos negócios jurídicos bancários, as normas do Decreto n. 5.903/2006 referentes ao preço total 
têm sido aplicadas com efetividade, pois o Conselho Monetário Nacional passou a exigir, por 
meio da Resolução 3.517/2007, que o consumidor seja informado do Custo Efetivo Total – CET 
das operações bancárias. Esse mesmo dever de clareza também está presente nos negócios 
jurídicos em questão.
Nessa linha, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, mediante 
a Portaria n. 5107/2014, é bastante elucidativa, estatuiu o seguinte acerca do dever de infor-
mação: Art. 1º – Os honorários de corretagem imobiliária, obedecida a tabela de honorários 
mínimos homologada pelo CRECI, podem ser cobrados pelo corretor de imóveis tanto do ven-
dedor ou promitente vendedor quanto do comprador ou promitente comprador, ou de ambos, 
desde que previamente informados. Parágrafo único – No caso de serem os honorários de 
correta em cobrados do comprador ou promitente comprador, deve ser observado: a) A publi-
cidade de produto imobiliário levado a comercialização, qualquer que seja a sua modalidade, 
deve conter informação clara sobre o preço total da transação, que ja contera os honorários 
de corretagem, a serem abatidos do preço total e pagos diretamente ao corretor, ou corretores, 
encarregados da mediação; b) No documento da intermediação imobiliária deve conter cláu-
sula que indique o preço total da transação e a informação de que o valor dos honorários de 
corretagem, já incluído no preço total da intermediação, será pago diretamente ao Corretor, 
ou Corretores, encarregado(s) da intermediação imobiliária. c) Havendo mais de um corretor 
de imóveis envolvidos no trabalho de corretagem, cada um deles emitira, contra o pagador, seu 
próprio recibo de honorários ou nota fiscal, pelo valor do quinhão que lhe couber na divisão 
dos honorários.
Portanto, há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão con-
tratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do 
dever de pagar a comissão de corretagem. Para cumprir essa obrigação, deve a incorporado-
ra informar ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de compra e 
venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de 
corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.
Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando 
o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da 
unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem. Devem ser 
estabelecidos os efeitos da violação ao dever de informação. A grande reclamação dos con-
sumidores, nos processos relativos ao tema em análise, é a alegação da omissão da prestação 
dessa informação, conforme enfatizado na audiência pública.
Alega-se que somente após celebrado o contrato, com o pagamento do sinal, é que o consumi-
dor vem a ser informado acerca do custo adicional da comissão de corretagem.
Essa estratégia de vendas contraria flagrantemente os deveres de informação e de transparên-
cia que devem pautar as relações consumo. Em tais casos, o consumidor terá assegurado o di-
reito de exigir o cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança 
apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual.
Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda in-
formação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, conforme expresso em 
seu enunciado normativo: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços ofe-
recidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra 
o contrato que vier a ser celebrado.
Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma, o fornecedor fica vinculado à 
proposta, que deve ser devidamente respeitada, inclusive integrando o que contrato posterior-
mente celebrado.
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Na hipótese de recusa no cumprimento da proposta, o Código de Defesa do Consumidor asse-
gura a possibilidade de se exigir o cumprimento forçado da proposta, dentre outras alternati-
vas, abaixo transcritas:
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação 
ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I – exigir o cum-
primento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II – acei-
tar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III – rescindir o contrato, com direito 
à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 
danos.
Como se verifica, a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, englobando as tra-
tativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de informação acerca da transferência do 
dever de pagar a comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do contrato de 
compra e venda.
Propõe-se, assim, acerca da comissão de corretagem cobrada em estande de vendas de imóveis 
sob o regime da incorporação imobiliária a seguinte tese:
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar 
a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma 
em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da 
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp 
1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
24/08/2016, DJe 06/09/2016) (Grifo nosso)

Saliente-se que, “o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o mo-
mento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante 
o valor da comissão de corretagem”. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERI-
NO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No caso concreto, do detido exame dos autos, verifica-se a inexistência de afronta a tese firmada pelo 
Superior Tribunal de Justiça. O contrato em questão, fls. 65/79, não contém informação acerca do valor efe-
tivo do imóvel, ou seja, do preço final com o acréscimo da comissão de corretagem, de modo que resta invá-
lida a previsão contratual de cobrança da comissão de corretagem a cargo do comprador (cláusula XIX-9).

Em que pese constar dos autos as cópias de recibos e folha de cheques acostados referentes ao valor 
das comissões de corretagem pagas aos profissionais que intermediaram a venda, é certo que, nos termos 
do quanto decidido pelo STJ (recursos paradigmas – REsp. 1.551.951, REsp. 1.599.511, REsp. 1.551.956 e 
Resp.1.551.968), não atende ao princípio da informação e clareza: a) a simples existência de cláusula con-
tratual transferindo a obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao adquirente, sem referência 
a valores; b) a existência de documento relativo a pagamento de comissão de corretagem, em separado do 
contrato, sem que a obrigação transferida ao consumidor conste do contrato principal ou de seu quadro 
resumo.

Nesse contexto, não há a suposta divergência do acórdão reclamado com o referido precedente obri-
gatório.

Por fim, não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé, sem justificativa plau-
sível, certo que não caracteriza má-fé a utilização dos recursos e demanda legais pela reclamante.

Do exposto, o voto é pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação.

*****
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TJBA – Apelação nº 0014541-60.2012.805.0080, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Dinalva Gomes 
Laranjeira Pimentel, julgado em 12/06/2018

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES 
SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TARDANÇA NA 
ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE PEDIDO 
GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCON-
FIGURAÇÃO. MÉRITO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO 
DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO VIVA MAIS VILA OLÍMPIA II. 
CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 
OCORRÊNCIA DE QUALQUER EVENTO QUE JUSTIFICASSE A DE-
LONGA NA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS. RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSAN-
TES PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO EM 1% (UM 
POR CENTO) AO MÊS, COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL. REALI-
DADE DE MERCADO E ISONOMIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. 
OCORRÊNCIA. SOFRIMENTO PSICOLÓGICO QUE SUPERA O CON-
CEITO DE MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MINORAÇÃO. INVIABI-
LIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA-
DE. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO 
MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DO FORNECEDOR NO PAGAMENTO 
DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA DÉCIMA), PELO ATRASO NA 
ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ENCARGO LEGAL INERENTE 
AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGALIDA-
DE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA 
OU COMPENSAÇÃO. IMPRATICABILIDADE. EXEGESE DO ART. 85, 
§14, DO NCPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E 
APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. SENTENÇA QUE SE REFORMA.
1. A preambular de inépcia da petição inicial, suscitada pela acionada, não pros-
pera, pois, da análise dos autos, mais precisamente da exordial, denota-se que o 
autor, fl. 22, afirma que o “quantum indenizatório concernente ao dano mate-
rial sofrido pela requerente, será devido em razão da quantia que esta deixou 
de perceber a título de aluguel”, ou seja, que a indenização, referente ao dano 
material, refere-se ao lucro cessante, devendo esta ser paga no percentual de 1% 
ao mês. Preliminar que se rejeita.
2. O dispositivo contratual que prevê prazo de tolerância para a conclusão de em-
preendimento imobiliário não contém, por si só, qualquer ilegalidade, cabendo 
à acionada demonstrar, entretanto, qualquer causa que tenha justificado o atraso 
na conclusão das obras, sob pena de se configurar vantagem manifestamente 
excessiva em detrimento do consumidor.
3. In casu, a demandada limitou-se a indicar, de forma genérica, vicissitudes 
comumente associadas às atividades da construção civil (greves, chuvas, demora 
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na concessão de licença), sem efetivamente comprovar qual ou quais os eventos 
justificadores do atraso de mais de 28 (vinte e oito) meses para a conclusão do 
empreendimento, circunstância que configura a ilicitude indicada na exordial, 
deixando (art. 373, II, do Códex novo).
4. O atraso injustificado na conclusão das obras para entrega de unidade habita-
cional induz presunção relativa dos prejuízos materiais sofridos pelo consumidor, 
donde emerge o dever de indenizar os lucros cessantes apontados na exordial.
5. O percentual fixado a esse título – 1% (um por cento) ao mês –, sobre o valor 
do bem, mostra-se correto, em homenagem à isonomia contratual, uma vez que o 
pacto objeto da lide (fls. 32/88) prevê o pagamento da referida percentagem pelo 
consumidor (cláusula décima terceira), na hipótese de permanência no imóvel 
durante eventual período de inadimplência com a posterior rescisão.
6. Sobre o tema, convém salientar, ademais, que o contrato de financiamento fir-
mado com a CEF em nada modifica o tratado original, haja vista que o referido 
pacto serviu apenas para complementar o pagamento do supracitado bem.
7. É devida, ainda, indenização por danos morais aos consumidores, em de-
corrência do atraso injustificado na entrega de imóvel, por se tratar de situação 
que gera, no adquirente, profunda frustração de projetos pessoais, ultrapassando, 
destarte, o conceito de mero aborrecimento.
8. A indenização pelos danos morais sofridos, por sua vez, deve ser mantida em 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo IGPM, desde a data de sua fixação, 
nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 
desde a citação, por se tratar de quantia idônea a reparar os prejuízos experi-
mentados pelo consumidor, tendo em vista o atraso na conclusão das obras, não 
havendo o que se modificar a decisão de piso neste ponto.
9. No que pertine a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de comissão 
de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do 
REsp. 1599511/SP2

10. Com relação à condenação da empresa demandada no pagamento da multa 
contratual, estipulada na cláusula décima, não há nenhuma ilegalidade ou vício, 
capaz de nulificar o referido preceito, porquanto tal encargo legal remonta ao 
descumprimento de obrigação de fazer, perfeitamente aplicável na espécie.
11. Decaindo, o autor, de parte mínima dos pedidos iniciais, deve ser mantida a 
condenação da requerida no pagamento das custas processuais (no percentual de 
80%) e dos honorários de sucumbência, fixados corretamente em 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do novo 
CPC, inviabilizando a sua compensação a teor do §14 do supracitado artigo.
12. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELAÇÃO 
DO RÉU DESPROVIDA. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

2. STJ|(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os De-
sembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à una-
nimidade de votos, em AFASTAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL e no mérito, DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO 
DA ACIONADA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante regis-
trado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Por sentença de fls. 311/329, integrada à fl. 3392, cujos termos relatoriais ao presente se incorporam, 
o MM. Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comercial da Comarca de Feira de Santana, 
nos autos da ação ordinária c/c cautelar com pedido de tutela antecipada, proposta por Eraldo Medeiros 
Costa Neto, em face da R. Carvalho Construções e Empreendimentos Ltda., julgara procedente, em 
parte, os pleitos autorais.

O autor ajuizou a presente ação, pretendendo: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) a 
concessão de liminar para entrega das chaves, em razão do atraso injustificado da obra; c) a condenação da 
acionada ao pagamento de danos morais em R$ 25.000,00 e lucros cessantes, estes a serem fixados em 1% 
a.m., sobre o valor do bem, a título de aluguel que deixou de auferir pela não entrega da sua unidade, na data 
pactuada; d) o pagamento de multa moratória de 0,01% ao dia, a contar de 01.08.2010; e) a restituição, em 
dobro, dos valores desembolsados pela comissão de corretagem; f) a declaração de nulidade das cláusulas re-
putadas abusivas, a exemplo a que estipula o prazo de tolerância em 180 dias, para o atraso na entrega da obra.

Após a apresentação da contestação do réu e realização de audiência, houve o julgamento antecipado 
da lide.

Irresignadas, ambas as partes insurgiram-se contra o ato judicial de primeira instância.

O demandante interpusera o recurso de apelação de fls. 336/345, pleiteando a reforma da sentença pri-
mária, sob a alegação de que o contrato entabulado entre as partes possui diversas cláusulas ilegais, dentre 
as quais a que prevê a tolerância na entrega da obra em 180 dias (26, caput) e a restituição, em dobro, da 
comissão de corretagem, pedidos estes que não teriam sido considerados pelo Juízo a quo.

Em suas razões, de fls. 394/403-v, a acionada suscitou, em sede preliminar, a impossibilidade de pedi-
do genérico de indenização por danos materiais, o que considera a inépcia da petição inicial.

No mérito, discorreu sobre a legalidade das cláusulas estabelecidas no contrato firmado entre as par-
tes, salientando que a entrega do empreendimento se deu com a expedição do “habite-se”, e que o imóvel do 
autor, atrasou por culpa exclusiva deste, em razão da sua inadimplência; a impossibilidade do pagamento 
dos danos morais e lucros cessantes, face a sua incomprovação e previsão legal e, a sucumbência recíproca 
e/ou compensação.

Por fim, requereram a reforma da sentença objurgada, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimados, apenas o autor apresentou suas contrarrazões, avistáveis às fls. 410/417, con-
soante certidão de fl. 425.
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Os autos foram encaminhados à Segunda Instância, distribuídos para a Segunda Câmara Cível, ca-
bendo-me, por sorteio, a função de Relatora.

Este é o relatório que encaminho à Secretaria da Segunda Câmara Cível, para oportuna inclusão em 
pauta de julgamento, nos termos dos artigos 931, caput e 934, caput, ambos do CPC/15.

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor ajuizou a ação de origem objetivando o recebimento do imóvel, des-
crito na exordial, e, ainda, o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso 
na entrega de empreendimento de responsabilidade da empresa acionada, denominado Viva Mais Vila 
Olímpia II, no qual adquiriu unidade habitacional, pelo valor de R$ 89.192,12, fl. 31.

Antes, porém, de ingressar no mérito da controvérsia, convém analisar a prefacial suscitada no recur-
so da acionada, consistente na inépcia da inicial, face a formulação de pedido genérico de danos materiais.

A tese não prospera, pois, da análise do caderno processual, mais precisamente da exordial, denota-se 
que o autor, às fl. 22, afirma veementemente que o “quantum indenizatório concernente ao dano material 
sofrido pela requerente, será devido em razão da quantia que esta deixou de perceber a título de alu-
guel”, ou seja, que a indenização, pelos danos materiais, refere-se ao lucro cessante, devendo esta ser paga 
no percentual de 1% ao mês.

Rejeita-se, por tais fundamentos, a prefacial suscitada.

No mérito, infere-se, da exordial, que a conclusão das obras relativas ao imóvel objeto da demanda 
estava prevista, inicialmente, para julho de 2010, sendo certo que a unidade habitacional do demandante lhe 
foi entregue, apenas, em 19 de dezembro de 2012, por força da liminar de fls. 274/278, consoante certidão de 
fl. 282, ou seja, mais de 28 (vinte e oito) meses após a previsão inicial, prazo superior, inclusive, à tolerância 
contratual, prevista na cláusula vigésima sexta, caput, da Promessa de Compra de Venda de fls. 32/61.

Em sua defesa, a demandada afirma, sem nada provar, em síntese, que o atraso na entrega do empre-
endimento decorreu de “fatos alheios” à sua vontade, sendo eles: greve dos funcionários do setor da cons-
trução civil em 2009 e em 2011, que perduraram por 09 e 24 dias úteis, respectivamente; chuvas torrenciais 
durante período considerável; e, a demora na concessão da Licença Ambiental pelo IMA – Instituto do 
Meio Ambiente do Estado da Bahia, circunstâncias que autorizaria o atraso das obras para além do prazo 
de carência fixado contratualmente, o que desconfiguraria a responsabilidade civil indenizatória em que se 
fundamenta a vestibular.

O julgador monocrático, ao enfrentar as questões suscitadas pelas partes, entendeu que o atraso nas 
obras revelou-se ilícito, cabendo ao autor à percepção de quantia correspondente aos prejuízos experi-
mentados. Considerou válida o sentenciante, no entanto, a cláusula contratual de carência, a partir de cujo 
vencimento deveriam incidir as responsabilidades imputadas à empresa ré, assim como entendeu que o 
tratado firmado com o ente financeiro – CEF, ensejou em um novo ajuste do prazo final para conclusão do 
empreendimento. Por fim, o magistrado a quo deferiu ao requerente as indenizações reclamadas (dano mo-
ral e material – lucro cessante-), em razão da configuração da mora da demandada, e, ainda, à multa (§2º da 
cláusula 10, fl. 42) e os honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

As partes divergem dessas conclusões, das quais emanam todas as demais questões controvertidas, 
pois, primeiro, é necessário analisar se o fato que ensejou o atraso nas obras do empreendimento litigioso é 
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fortuito, ou integra o risco do negócio, bem como se é lícita a previsão contratual de carência para conclusão 
das obras.

Tratando-se, como alude o fornecedor, de “fatos alheios”, e comprovado que todo o atraso decorre 
dos eventos narrados (greves, excesso de chuvas, demora na concessão de licença), não haveria, em tese, 
responsabilidade civil a ensejar pretensão indenizatória. Se, por outro lado, não se trata de evento absolu-
tamente imprevisto, o atraso é injustificado e impõe a condenação do fornecedor na reparação dos danos 
sofridos, até porque, a acionada deixou de fazer provas das suas afirmações, como estava obrigado, nos 
termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido, tenho que a demora na conclusão das obras é, em si, incontroversa, mas, segundo a 
empresa apelada, está respaldada por cláusula contratual de tolerância (vigésima sexta, caput), do Contrato 
de Compra e Venda, fl. 47, in verbis:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou outros fatos extraordinários, as 
obras do empreendimento deverão estar concluídas, com o respectivo Habite-se, até a data 
indicada no item 2 do Anexo III denominado DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO, cujo 
teor integra o presente contrato, admitindo-se, no entanto, uma tolerância de 180 (cento e oi-
tenta) dias, contados do referido termo final, sem qualquer ônus para a VENDEDORA. ...”.

O item 2 do Anexo III do denominado Descrição do Empreendimento prevê, de seu turno, o término 
das obras para o último dia do mês de julho de 2010, ao passo que a unidade habitacional do autor somente 
foi definitivamente entregue pela fornecedora em 19 de dezembro de 2012, mais de 28 (vinte e oito) meses 
após a previsão inicial, por força da liminar de fls. 274/278, consoante certidão de fl. 282.

Da análise do referido dispositivo contratual, entendo que não se está diante, como supõe o consu-
midor, de cláusula eivada de nulidade absoluta, haja vista que a tolerância contratual somente se mostra 
excessiva quando a construtora dela faz uso de forma indiscriminada, buscando beneficiar-se de sua própria 
desídia no planejamento e execução das obras contratadas.

É dizer, desde que o fornecedor comprove que a utilização do prazo de carência decorreu de situações 
imprevistas durante o planejamento dos trabalhos, não há ilicitude no atraso das obras. Se, por outro lado, 
a conclusão do empreendimento é adiada, ainda que dentro do prazo de carência, por simples inoperância 
do fornecedor, exsurge claramente a ilicitude da norma bilateral, por sua onerosidade excessiva em face da 
parte hipossuficiente, a quem não compete discutir os termos da avença pactuada.

Entendimento diverso poderia causar indevida insegurança jurídica aos contratos e às relações consu-
meristas, porquanto bastaria ao fornecedor, ávido pela venda de unidades habitacionais, prometer a entrega 
do empreendimento em prazo inexequível, aumentando, assim, a atratividade do negócio, e atribuir a si 
próprio tolerância elevada, afastando, destarte, qualquer possibilidade de incidir em mora contratual.

Tal medida, evidentemente, afasta-se do princípio básico que norteia as relações de consumo, nomea-
damente a proteção do consumidor, parte mais fraca da relação jurídica. É dever do Estado-Juiz, portanto, 
avaliar, caso a caso, se a tolerância contratual, a despeito de validamente prevista, mostra-se razoável na 
hipótese concreta, de modo a garantir o equilíbrio da relação jurídica em litígio.

Com muito maior razão deve-se limitar, a casos extremos, a possibilidade de postergar a entrega 
de empreendimentos imobiliários para além do prazo de tolerância, tendo em vista que a utilização de tal 
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carência, quando lícita, já deve ser suficiente para permitir adequação, das construtoras, às dificuldades 
apresentadas.

E, no caso dos autos, verifica-se que a ré/apelada cuidou, apenas, de defender a validade da cláusula 
de tolerância prevista no contrato, sem maiores detalhamentos acerca das circunstâncias fáticas que pudes-
sem ter justificado atraso superior à 28 (vinte e oito) meses na entrega das obras. Limitou-se, no particular, a 
invocar argumentos genéricos, tais como a influência de fatores relacionados à greve, chuvas intermitentes 
e demora no fornecimento da licença pelo IMA, como fundamentos do atraso na entrega do empreendi-
mento. Assim como alegaram, e também não provaram (art. 373, II, do CPC/15), que a culpa pela demora 
do recebimento das chaves fora do autor, face a inadimplência.

É evidente, porém, que todas as vicissitudes inerentes à atividade de engenharia civil devem ser 
sopesadas pelas empresas relacionadas à tal ramo de exploração econômica, quando do planejamento das 
obras a serem empreendidas, reservando-se eventual tolerância contratual para hipóteses verdadeiramente 
imprevistas, como eventos naturais ou obstáculos administrativos à conclusão dos trabalhos.

Tais circunstâncias devem, ademais, ser comprovadas no curso da instrução processual, porque cons-
tituem, inegavelmente, elementos que modificam os fatos constitutivos indicados na exordial (atraso injusti-
ficado das obras). A delonga passaria a ser, dessa forma, justificada, e essa sua característica é indispensável 
ao reconhecimento da validade da cláusula contratual sob enfoque.

Sobre o tema, já se decidiu que “a estipulação de um prazo de carência, ou de prorrogação para 
entrega do imóvel, não configura por si só, abusividade. Todavia, a cláusula de carência que faculta a 
construtora o adiamento da entrega da obra sem qualquer justificativa é abusivo e nulo de pleno direi-
to”3pico.

Assim, uma vez assentada a ilicitude no atraso da conclusão das obras do empreendimento litigioso, 
seja porque desrespeitado o prazo de carência contratual, seja porque não há provas de fatos que tenham 
justificado tamanha delonga, exsurge o dever de indenizar, por se tratar de fato capaz de causar prejuízos 
aos adquirentes, na linha do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CUJAS RAZÕES SÃO EX-
CLUSIVAMENTE INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECEBI-
MENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO 
NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PROVIMENTO.

I. Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, há presunção relativa do prejuízo do pro-
mitente-comprador pelo atraso na entrega de imóvel pelo promitente-vendedor, cabendo a este, 
para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. 
Precedentes.

II. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no Ag 1036023 / RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSA-
RINHO JUNIOR, 4ª Turma, J. 23.11.10, Pub. 03.12.10)

Na linha do precedente transcrito e com base nas circunstâncias fáticas da presente lide, passo a 
enfrentar, individualmente, os prejuízos alegadamente sofridos pelo consumidor, naquilo que foi objeto da 
impugnação ofertada pelo litigante (art. 515, caput, do CPC/73, vigente à época).

3. pico. (TJ/MG, AC 10145110428326001, Relator Des. Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, J. 03/04/2014)
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A primeira questão relevante ao deslinde da causa refere-se à condenação da acionada no pagamento 
de lucros cessantes pelo atraso na conclusão do empreendimento. Assente-se, por oportuno, que tal inde-
nização por prejuízos materiais é devida na hipótese dos autos, ainda que o imóvel objeto da lide tivesse 
destinação habitacional, razão pela qual não procede a irresignação da empresa recorrente.

Isto porque, na linha dos precedentes da Corte Cidadã, os lucros cessantes são presumidos e decorrem 
da possibilidade de destinação econômica do bem. É dizer, ainda que, em tese, pretendesse utilizar-se do 
imóvel para moradia, o fato é que a autora não pode dele dispor durante o período da mora contratual, sendo 
certo que a destinação do bem somente seria concretizada após a respectiva posse.

Logo, se não pode usufruir de seu patrimônio como bem desejasse, por mais de 28 (vinte e oito) me-
ses, deve-se presumir que o requerente suportou prejuízos pela impossibilidade de destinação econômica 
do imóvel. Sobre o tema, colaciono precedente do STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA 
– LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA 
MANTIDA – IMPROVIMENTO. 1 – A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de 
que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é 
cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promiten-
te-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a 
mora contratual não lhe é imputável. Precedentes (...) (AgRg no Resp 1202506/RJ, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).

O valor de apuração dos lucros cessantes, de seu turno, deve ser realizado com a noção de que cor-
respondem eles, na espécie, àquilo que o autor razoavelmente deixou de lucrar com a destinação econômica 
do bem.

Neste contexto, considerando-se que a condenação em epígrafe se presta a substituir o proveito econô-
mico do bem, pelo demandante, é certo que o percentual estipulado a tal título deva ser mantido em 1% (um 
por cento) ao mês, valor compatível com a renda proveniente da locação de imóveis residenciais na cidade 
de Feira de Santana (art. 335, do CPC).

Ademais, é digno de registro que a acionada estipulou, no contrato celebrado entre as partes, o mesmo 
percentual (1% ao mês) a título de “fruição do imóvel”, para a hipótese em que o consumidor, inadimplente, 
mantém-se na posse do imóvel litigioso. Correta, portanto, a decisão objetada, não merecendo censura neste 
ponto.

É dizer, se a própria demandada reconhece ser possível auferir 1% (um por cento) ao mês, do valor do 
imóvel, com a destinação econômica do bem, pressupondo-se a boa-fé da previsão contratual em epígrafe, 
é certo que a indenização fixada no mesmo percentual mostra-se absolutamente consistente com o padrão 
locatício da unidade habitacional e com as demais circunstâncias peculiares do caso concreto.

Ainda sobre o tema, convém salientar que o contrato de financiamento firmado com a CEF em nada 
modifica o tratado original, haja vista que o referido pacto serviu apenas para complementar o pagamento 
do supracitado bem, razão pela qual deve ser mantido o dia 31/07/2010, como data final para entrega do 
empreendimento.

Com relação aos danos morais, entendo que sua ocorrência restou provada, na linha do quanto deci-
dido na origem, a partir das circunstâncias em que se deram os fatos, pois o consumidor, tendo adquirido 
imóvel com finalidade residencial, com previsão de entrega no mês de julho de 2010, viu frustradas suas 
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expectativas, por mais de 28 (vinte e oito) meses, tendo que postergar planos pessoais certamente vincula-
dos aos valores despendidos com o bem.

As circunstâncias do caso concreto revelam a gravidade do sofrimento imposto pela fornecedora, ao 
recorrente, que extrapola o conceito de mero descumprimento contratual, pois interferiu, diretamente, na 
vida do autor, mais especificamente em seus projetos pessoais e financeiros, donde emerge o dever de inde-
nizar como reconhecido acertadamente pelo douto sentenciante.

A indenização independe, repita-se, da destinação a ser dada ao bem, pois é certo que ter elevada 
quantia imobilizada, por mais de 28 (vinte e oito) meses, em posse da construtora que se revela incapaz de 
concluir o empreendimento no prazo estipulado, constitui situação apta a causar elevada angústia e sofri-
mento psicológico, que devem ser reparados financeiramente.

Ademais, a indenização por dano moral surge sempre que for atingido o ofendido como pessoa, não 
se cogitando de lesão ao seu patrimônio, razão pela qual dispensa prova em concreto, existindo in re ipsa, 
tratando-se de presunção absoluta.

Nesse raciocínio, tem-se que configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira in-
tensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em 
seu bem-estar. Neste diapasão, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 
estão fora da incidência do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, no 
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradou-
ras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa.

Dito isso, observa-se que é fato incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela parte 
autora na data aprazada.

Entendo, assim, que a ausência de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil por certo que gera 
uma justa expectativa de uso pelo adquirente, como afiançado pelo magistrado de piso.

Toda esta situação familiar somada à demora injustificada na entrega, não pode ser considerado como 
pouco tempo, sem dúvida gera mais do que meros dissabores à parte, mas efetivo abalo suscetível de inde-
nização.

Este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA 
DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO DE 
DANO MORAL. A existência de multa contratual não afasta o direito de rescisão do pacto, 
fundada na inadimplência de um dos contratantes, pois a parte lesada pelo inadimplemento tem 
o direito de pedir a resolução do contrato (art. 475, CCB). É nula a disposição contida em contra-
to de adesão que estipula a renúncia antecipada dos aderentes ao direito de restituição integral 
dos valores pagos, mesmo no caso de inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no 
prazo ajustado (art. 424 CCB e 51, IV, §1º, I, II e III, CDC).

Como a casa própria está no imaginário de grande parte da população brasileira, ocupa as preo-
cupações dos pais de família e alimenta o sonho de segurança, independência e conforto, o rom-
pimento do contrato de compra e venda de imóvel, destinado à residência, traduz-se em uma 
frustração de legítima expectativa, caracterizando ofensa de ordem moral. (TJMG – Ap. Cível 
nº. 1.0024.08.137511-5/001 – 13ª CC – Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata – J. 11/02/2010) [g.n.]
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Dessa forma, tenho que o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, em razão 
de todos os transtornos ocasionados pela requerida, sem qualquer justificativa plausível, não merecendo 
retoque a decisão obnubilada.

Portanto, uma vez reconhecida a conduta ilícita, o dano de natureza extrapatrimonial, e o nexo de 
causalidade – resta verificar o valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 pelo douto sentenciante.

No tocante ao quantum indenizatório, os critérios para a sua fixação, por não haver orientação 
segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, fica ao arbítrio do Juiz que deve agir com moderação, 
prudência e razoabilidade, cujo valor deve produzir no causador impacto suficiente para dissuadi-lo da 
prática de novos atos ofensivos, mas que, por outro lado, não venha constituir causa de enriquecimento 
indevido do ofendido.

Tratando-se a ré de conhecida empresa do ramo da construção civil, em atendimento ao caráter sa-
tisfativo/punitivo que a condenação por dano moral carrega consigo, e às consequências advindas do ato, 
entendo que o quantum indenizatório fixado pelo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), está adequado às 
circunstâncias peculiares do caso concreto, sem ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade 
e da razoabilidade.

Isto porque, conquanto tenha sido grave o sofrimento psicológico imposto ao consumidor (art. 944, 
do Código Civil), fato que se soma à significativa reprovabilidade nas condutas da demandada, que descum-
priu, por incompetência e desídia, importantes obrigações contratuais assumidas com o autor, entendo que 
a verba indenizatória deva estar em sintonia com o valor econômico do bem e com o prazo da demora na 
entrega do imóvel, sob pena de caracterizar punição excessiva à fornecedora e enriquecimento sem causa 
ao demandante.

Ainda em relação aos danos morais, o montante fixado deverá ser corrigido pelo IGPM, desde a data 
da sua fixação, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a 
citação, não havendo nada o que ser modificado o decisum objurgado neste tópico.

No que pertine a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de comissão de corretagem, o Su-
perior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp. 1599511/SP4.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE 
COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILI-
ÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRE-
TAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 
VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI EVIDENCIADO NO CASO 
CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento 
no sentido da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obri-
gação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de 
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corre-
tagem. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado 
em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

4. STJ|(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
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2. No caso dos autos, conforme bem consignado no acórdão recorrido, faltou o devido dever 
de informação ao consumidor quanto à incidência da cobrança da comissão de corretagem nos 
moldes exigidos na tese fixada no recurso representativo da controvérsia, sendo, portanto, im-
possível a cobrança do encargo pelo promissário-comprador.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 867.282/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 06/10/2016)

Assim sendo, não assiste razão o autor/apelante, neste ponto.

Com relação à condenação da empresa demandada no pagamento da multa contratual, estipulada na 
cláusula décima, não há nenhuma ilegalidade ou vício, capaz de nulificar o referido preceito, porquanto tal 
encargo legal remonta ao descumprimento de obrigação de fazer, perfeitamente aplicável na espécie, haja 
vista o notório atraso na entrega do supracitado empreendimento, não havendo o que se falar em bis in idem, 
com a condenação ao pagamento de lucros cessantes, diante da expressa previsão contratual e, ainda, em 
face da diferença existente entre a natureza das mesmas, sendo a primeira de cunho contratual e a outra de 
caráter compensatório.

Há que ser ressaltado, ainda, que a mora no cumprimento de obrigação de entrega de coisa, em que 
incidiu a fornecedora, deve ser punida em razão dos prejuízos efetiva ou presumidamente impostos à parte 
contrária, função cumprida, na espécie, pela indenização dos danos emergentes e dos lucros cessantes de-
feridos ao consumidor.

Não prospera, por fim, a pretensão da fornecedora de fixação do habite-se com termo final das 
obrigações impostas neste decisum, pois o imóvel litigioso somente foi entregue, ao consumidor, em 19 
de dezembro de 2012, não havendo nenhuma prova de que estivesse ele em mora com a demandada, de 
modo que a autorização administrativa para a utilização do bem não pode ser confundida com a efetiva 
disponibilização deste ao consumidor, quando se inicia, efetivamente, o direito de dispor livremente do 
patrimônio.

Por fim, entendo, outrossim, que a verba sucumbencial deva ser mantida em 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da condenação, devida ao patrono da parte autora, que decaiu de parte mínima de seus pedi-
dos, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, nos 
termos do artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil, inviabilizando a sua compensação a teor do 
§14 do supracitado artigo.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PAR-
CIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, reformando a sentença invectivada, para restabe-
lecer o prazo final de entrega da obra para o dia 31/07/2010, conforme caput da cláusula vigésima sexta 
c/c o item 2 do Anexo III do denominado Descrição do Empreendimento, do contrato sub oculis, cujos 
lucros cessantes deverão incidir desde o dia 01.08/2010 até 19/12/2012, data da efetiva entrega das chaves 
ao consumidor, haja vista que o autor quedou-se impossibilitado, neste período, de dar ao bem a destinação 
econômica que lhe aprouvesse, pelo que mantenho o decisum obnubilado em seus demais termos, por estes 
e por seus próprios fundamentos.

*****
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TJBA – Apelação nº 0539003-62.2015.805.0001, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Jatahy Júnior, julga-
do em 05/06/2018

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDE-
NIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATEN-
DIMENTO DE URGÊNCIA. BRONQUIOLITE AGUDA. INTERNA-
MENTO. CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. 
CLAÚSULA ABUSIVA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL. 
MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIO-
NALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. EXI-
GÊNCIA DE GARANTIA. ILEGALIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. 
RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a cláusula que estabelece o 
prazo de carência, em contratos de seguro-saúde deve ser afastada nos casos de 
urgência ou emergência de internamento e tratamento de doença, sob pena de 
colocar em risco à vida e à saúde do segurado.
O princípio da dignidade da pessoa humana merece ser respeitado, especialmen-
te quando em jogo direitos fundamentais, tais como a saúde e a vida, assegura-
dos constitucionalmente.
Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o con-
junto probatório.
No quantum da indenização, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser 
considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas os efeitos 
ocorridos no patrimônio moral do ofendido, aplicável, in casu, a manutenção da 
indenização, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
O atendimento de doentes em situações de risco, condicionado à entrega de che-
que caução configura conduta que agride e viola direitos do consumidor.
Configurada conduta abusiva praticada pelo nosocômio, deve suportar, junta-
mente com plano de saúde, o ônus pelos danos causados aos autores.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0539003-
62.2015.8.05.0001, tendo como apelantes Bradesco Saúde S/A e Sociedade Anônima Hospital Aliança e 
apelados a menor B. M. T. S, representada por seus genitores César Augusto Torres dos Santos e Clarice 
Leite Monte dos Santos.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AOS RECUR-
SOS DAS RÉS, nos termos do Voto do Relator.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 253/262, acrescentando que a MM. Juíza da 17ª Vara de Rela-
ções de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano 
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Moral, ajuizada por B. M. T. S, menor impúbere, representada por seus genitores César Augusto Torres dos 
Santos e Clarice Leite Monte dos Santos, em face do Bradesco Saúde S/A e Sociedade Anônima Hospital 
Aliança julgou procedentes os pedidos e condenou o 1º réu a arcar com o internamento da autora e todas as 
despesas médicas necessárias ao restabelecimento da sua saúde, conforme determinando na medida limi-
nar; condenou as requeridas a pagarem a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) à autora, corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelos índices do INPC e os 
juros de mora com taxa de 1% ao mês a incidir desde a data da citação.

Em razão da sucumbência, condenou as demandadas ao pagamento das custas judiciais e honorários 
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Bradesco Saúde S/A recorre às fls. 267/279 aduzindo que não pode o recorrente ser obrigado a arcar 
com despesas médico-hospitalares durante o prazo de carência pactuado pelas partes, uma vez que lícita a 
estipulação, pois legitimada pela Lei 9656/98.

Acrescenta, segundo o disposto na Resolução CONSU nº 13, baixada pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar – ANS que, quando o atendimento de emergência é prestado no decorrer dos períodos de 
carência, este deve garantir as coberturas atinentes ao plano de cobertura ambulatorial, no período das 12 
(doze) primeiras horas, não sendo obrigatória a cobertura de internação.

Sustenta a impossibilidade de considerar abusiva a conduta adotada, pois legalmente prevista em 
norma que disciplina a matéria.

Pretende o recorrente excluir da condenação o pagamento da indenização referente aos danos morais, 
sustentando que a negativa de autorização foi amparada nas condições que regulamentam o plano de saúde, 
inexistindo na espécie em comento qualquer ato ilícito na conduta da recorrente, não se desincumbindo a 
recorrida de comprovar os alegados prejuízos por ela suportados

Ao final, requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Sociedade Anônima Hospital Aliança também recorre às fls. 285/305 sustentando que não houve ne-
nhuma conduta abusiva ou criminosa por parte da apelante, posto que diante da negativa de cobertura pela 
seguradora, a menor foi atendida em caráter de emergência sob a modalidade particular, sendo emitido che-
que como depósito inicial, para ser descontado a medida em que as despesas médicas ocorressem, de modo 
que o cheque emitido pela família da paciente destinava-se ao pagamento das despesas com a internação da 
paciente e não a cheque caução, sendo emitidas as respectivas faturas.

Defende inexistir, pelo menos no que tange à sua conduta, dano moral sofrido pela apelada, logo, não 
tem obrigação de arcar com indenização decorrente da negativa de cobertura à autora efetuada pelo plano 
de saúde, quando inexistente a comprovação do dano sofrido, do ato ilícito praticado pela recorrente e o 
nexo de causalidade entre estes elementos, se insurgindo de igual modo com o valor fixado a esse título.

Evidencia que promoveu todos os atos necessários à internação da autora, ao solicitar autorização 
do plano de saúde, de forma que a negativa de cobertura por parte do primeiro réu não pode implicar em 
qualquer responsabilização solidária do hospital apelante, pois a relação de consumo firmada entre a parte 
autora e o plano de saúde ao recorrente não se estende.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja excluída a sua obrigação de pagar indenização 
por danos morais, julgando improcedente o pedido em relação a S. A Hospital Aliança.
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Às fls. 311/316, S. A Hospital Aliança, anexou contrarrazões ao recurso do Bradesco Saúde S/A e a 
autora às fls. 320/330 aos os recursos dos réus.

O Ministério Público às fls. 333/339 apresentou pronunciamento tomando ciência da prolação da sen-
tença.

Em petição de fls. 340/341 a autora argui a deserção dos recursos por ausência de pagamento do porte 
de remessa e retorno.

O Bradesco Saúde S/A apresentou, às fls. 342/354, contrarrazões ao recurso.

A Procuradora de Justiça emitiu parecer às fls. 14/22 opinando pelo não provimento do Bradesco 
Saúde S/A e provimento parcial do recurso da Sociedade Anônima Hospital Aliança, individualizando 
as obrigações das apelantes, informando, ao final, que em razão das notícias de suposta prática do delito 
insculpido no art. 135-A do Código Penal foi expedido Ofício GAB, nº 013/2018, dirigido ao Promotor de 
Justiça Coordenador da Subunidade CAOCRIM, para adoção das medidas que reputar cabíveis.

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo Bradesco Saúde S/A e Sociedade Anônima Hospital 
Aliança, em face da sentença de fls. 253/262, proferida pela MM. Juíza da 17ª Vara de Relações de Consumo 
da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral, ajuiza-
da por B. M. T. S, menor impúbere, representada por seus pais César Augusto Torres dos Santos e Clarice 
Leite Monte dos Santos, julgou procedentes os pedidos e condenou o 1º réu a arcar com o internamento da 
autora e todas as despesas médicas necessárias ao restabelecimento da sua saúde, conforme determinando 
na medida liminar; condenou as requeridas a pagarem a título de indenização por danos morais a quantia de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à autora, corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelos índices 
do INPC e os juros de mora com taxa de 1% ao mês a incidir desde a data da citação.

Em razão da sucumbência, condenou as demandadas ao pagamento das custas judiciais e honorários 
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Cumpre de início ressaltar que houve o devido recolhimento das custas recursais, porquanto nos casos 
de interposição de recursos nesta Capital, inexigível o recolhimento das custas relativas ao porte de remessa 
e retorno.

Transposta essa questão, passo à análise do recurso do primeiro réu.

Examinados os autos, cinge-se a controvérsia acerca da recusa do primeiro réu a proceder ao interna-
mento da autora, menor impúbere, em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), diagnosticada com bronquiolite 
aguda e dificuldade respiratória, sob o argumento de que não foi cumprido o prazo de carência de 120 (cento 
e vinte) dias exigido, em contrato de adesão, para internamento clínico.

Com efeito, a autora, contando à época com 4 meses de idade, usuária do seguro-saúde oferecido pelo 
primeiro réu, teve negada a autorização para internamento, após apresentar quadro de bronquiolite aguda.

Não se pode olvidar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade 
é proteger a vida humana.
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Destarte, não obstante os argumentos insertos na irresignação, verifico que a parte autora carreou 
aos autos prova inequívoca do seu estado clínico, demonstrando a urgência do internamento e o tratamento 
solicitado, consoante documento de fl. 36.

Neste caso, é pertinente ressaltar que o estado de saúde da menor foi avaliado por médico especializa-
do, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o internamento 
em estabelecimento hospitalar, principalmente quando não há indícios de melhora do paciente, evidencian-
do o caráter emergencial do procedimento.

Desta forma, em que pese toda a argumentação do apelante, é indubitável a abusividade da negativa 
de internamento da menor, sob a justificativa de não ter a recorrida preenchido o prazo de carência, posto 
que fere princípios e provoca o desequilíbrio contratual, pondo em risco a vida e a saúde da segurada, que 
figura como parte hipossuficiente na relação de consumo.

Nesse sentido, pacificou-se que a cláusula que estabelece o prazo de carência, em contratos de segu-
ro-saúde, deve ser afastada nos casos de urgência ou emergência, sob pena de colocar em risco a vida e a 
saúde do segurado.

Sobre o tema, destaque-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SITU-
AÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PRO-
TEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. "A cláusula 
de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais 
graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do ne-
gócio jurídico firmado" (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 2. A recusa indevida da operadora 
de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano 
moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em 
sua higidez físico-psicológica pela enfermidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TUR-
MA, julgado em 20/10/2016, DJe 24/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMER-
GÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA. ABUSIVIDA-
DE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou o 
entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde 
não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa 
frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. Incidência da Súmula 
nº 568/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 858.013/DF, Rel. Ministro RICAR-
DO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚ-
DE. REALIZAÇÃO DE INTERNAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO 
CONTRATO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGA-
TIVA DESARRAZOADA. RECURSO NÃO PROVIDO. O direito à saúde objeto dos contratos 
de plano de saúde foi erigido pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, 
possuindo previsão constitucional nos seus arts. 6º e 196. Não há de se olvidar que o princípio 
da dignidade da pessoa humana pode, e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer 
norma jurídica, seja de natureza legal, seja de natureza contratual, quando restarem amea-
çados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, 
à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantis, assegurados no ordenamento 
jurídico pátrio. A jurisprudência do STJ tem temperado a cláusula da carência dos planos de 
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saúde quando surjam casos de urgência de tratamento de doença grave, em que o valor da vida 
humana se sobrepuja ao relevo comercial, além do que, em tais situações, a suposição é a de 
que, quando foi aceita a submissão à carência, a parte não imaginava que poderia padecer de 
um mal súbito. (Agravo de Instrumento 0001720-94.2017.8.05.0000, Relator(a): Mário Augusto 
Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 10/05/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. OB-
SERVÂNCIA. DEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAMENTO EMER-
GENCIAL. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. PLAUSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA 
DIÁRIA. QUANTUM. PRAZO. CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO. 
NÃO PROVIMENTO. I – O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a probabi-
lidade do direito afirmado, o risco de dano grave e a reversibilidade da medida jurisdicional 
postulada. II – É ilícita a recusa em custear o internamento de emergência, a pretexto de 
descumprimento do prazo carencial, quando a doença, se não combatida a tempo, puser em 
risco o objetivo do contrato de plano de saúde, de assegurar eficiente preservação da vida 
do enfermo. III Não devem ser alterados o prazo e as astreintes estabelecidos para o cum-
primento da liminar, compatíveis com a necessidade de fazer cessar, eficazmente, a omissão 
do fornecedor em garantir o tratamento médico. IV – Existindo forte plausibilidade jurídica 
da pretensão exordial de cobertura, pela Ré, do internamento prescrito e o risco iminente de 
dano à saúde do segurado, imperiosa é a confirmação da liminar que impôs ao Réu o cus-
teio das despesas respectivas.RECURSO NÃO PROVIDO (Agravo de Instrumento 0020663-
96.2016.8.05.0000, Relatora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, 
Publicado em: 29/03/2017)

Ademais, clarividente, pelos documentos encartados aos autos, especialmente a Guia de Solicitação 
de Internação de fl. 36, o estado delicado de saúde da segurada, repita-se, criança recém-nascida à época, 
mostrando-se, nos termos do art. 51, IV, parágrafo primeiro do CDC, abusiva e ilegal a conduta do apelante 
ao recusar o atendimento solicitado, ferindo a boa-fé objetiva.

Além disso, a regra preceituada pelo art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, indica que a inter-
pretação das cláusulas dos contratos de adesão deverá favorecer o consumidor. Vejamos:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Mostra-se, então, inadmissível que o réu exclua a cobertura de internamento da infante, quando as 
circunstâncias convergirem para esta exigência, sob pena de privar a beneficiária dos serviços destinados à 
garantia da saúde.

Deste modo, considerando que a saúde do cidadão, é matéria de ordem pública e, priorizando a 
efetividade à tutela dos direitos à vida e à saúde, constitucionalmente garantidos, ao beneficiário deve ter 
assegurado a cobertura dos procedimentos indispensáveis à manutenção da integridade física e o eventual 
restabelecimento de sua saúde.

Desse modo, a condenação do recorrente para arcar com o internamento da autora e todas as despesas 
médicas necessárias ao restabelecimento da sua saúde, busca viabilizar a exigência de observância ao prin-
cípio maior: o direito à vida, mormente quando recomendada a internação em caráter de urgência, portanto, 
mantido inalterado o entendimento do Juiz a quo.

Nesse contexto, é assente o entendimento do STJ de que a recusa indevida de cobertura de tratamento 
médico é causa para fixação de indenização por danos morais. A seguir o aresto abaixo transcrito:
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AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.EMERGÊN-
CIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSU-
LA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou en-
tendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde 
não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa 
frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida à 
cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação 
de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provi-
do. (STJ – AgRg no Ag: 845103 SP 2006/0275256-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, Data de Julgamento: 17/04/2012, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
23/04/2012)

Portanto, não resta dúvida de que a negativa da operadora de plano de saúde de realizar o internamen-
to da autora em unidade hospitalar, sob a justificativa de descumprimento do prazo de carência estipulado 
no contrato de saúde, demonstrou que a parte apelante agiu de forma abusiva, ferindo princípios básicos de 
uma relação consumerista, quais sejam, a boa-fé e a confiança, gerando dano de natureza moral, sobretudo 
diante da sua idade e o do seu estado de saúde, causando, ainda, angústias e aflições em seus genitores.

No tocante ao quantum indenizatório fixado na sentença, considerado que a matéria é também objeto 
de irresignação da segunda acionada, a sua análise se fará de forma conjunta.

Dito isso, passo a apreciação do recurso da segunda demandada.

A Sociedade Anônima Hospital Aliança pretende a reforma da sentença sustentando a tese de que a 
negativa de cobertura por parte do primeiro réu não pode implicar em qualquer responsabilização solidária, 
asseverando que a relação de consumo foi firmada entre a parte autora e o plano de saúde, alegando, ainda, 
que o cheque emitido pelo genitor da criança destinava-se ao pagamento das despesas com a internação da 
paciente e não a cheque caução.

Impende por primeiro dizer que a condenação da recorrente ao pagamento da indenização relativa ao 
dano moral não tem relação com a negativa de cobertura do primeiro réu, resultando da prática de conduta 
abusiva, decorrente da exigência de garantia para a realização do atendimento de urgência ou emergência 
à menor, embora posteriormente devolvido o cheque por força de determinação judicial, destacando a sen-
tença objurgada ainda que:

“Conforme ressaltado pelo representante do Parquet é cediço que a prática de exigência de 
garantia por parte do hospital, para a realização de atendimento de urgência ou emergência, 
foi erigida à categoria de crime em alteração legislativa ocorrida em 2012, com a inclusão do 
art. 135-A ao Código Penal, antes, portanto, dos fatos relatados na exordial.

O entendimento que predomina é no sentido de que os hospitais não podem exigir cheques caução 
para condicionar o atendimento de doentes em situações de risco, conduta que agride e viola direitos do 
consumidor. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. PRÁTICA ABU-
SIVA. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas 
à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, funda-
mentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 458 do Código de Pro-
cesso Civil. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em 
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando 
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
435

atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da pro-
porcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg 
no AREsp: 644649 DF 2014/0341839-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 
Julgamento: 03/03/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Desse modo, do exame do documento de fl. 33, resta configurada conduta abusiva praticada pela 
recorrente, de forma que deve suportar, juntamente com plano de saúde, o ônus pelos danos causados aos 
autores.

Sendo assim, reconhecida como devida a reparação dos danos morais, pelas demandadas, a ser cum-
prida de forma solidária, resta examinar-se o valor da indenização fixado na sentença.

É de se ressaltar, que a lei não fixa valores ou critérios para a quantificação desse valor. Por isso, os 
Tribunais Superiores têm se pronunciado reiteradamente no sentido de que o valor da reparação do dano 
deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, 
enriquecimento indevido.

Neste sentido é a orientação doutrinária e jurisprudencial, entendendo, ainda, que a quantificação 
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, mas, atendidos os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade.

A Jurisprudência assim se manifesta:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.FOR-
NECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO 
DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RA-
ZOABILIDADE (R$ 5.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do 
caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capa-
cidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor 
sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Assim, a 
revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a impor-
tância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que 
não se observa in casu diante da quantia fixada em R$ 5.000,00.

2. Agravo Regimental de Águas Guariroba S/A desprovido. (AgRg no AREsp 358.984/MS, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 
05/11/2013)

Dentro desses critérios, entendo que o quantum indenizatório arbitrado na sentença, no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago de forma solidária pelas rés, atende ao quanto acima exposto, mos-
trando-se em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a 
realidade demonstrada nos autos, mantido inalterado, portanto, o valor fixado na sentença.

Do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS, mantendo 
íntegra a sentença.

*****
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TJBA – Apelação nº 0577438-08.2015.805.0001, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Lícia de Castro L. 
Carvalho, julgado em 14/05/2018

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. DE-
NEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE NORA E CÔNJUGE DE DEPENDENTE 
DO TITULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCE-
DÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMIS-
SIBILIDADE. RECUSA JUSTIFICADA. PREVISÃO CONTRATUAL 
REDIGIDA DE FORMA CLARA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. AU-
SÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MO-
RAL INDENIZÁVEL. 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 N.º 0577438-08.2015.8.05.0001, 
da comarca de SALVADOR, sendo apelantes SÉRGIO AUGUSTO NAJAR, representado por sua cura-
dora Elza Maria Ferreira Santos e JOÃO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR e apelada, SUL 
AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta-
do da Bahia, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

A sentença de fls. 168/170, adotado o relatório, julga improcedente “Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Indenização a Título de Dano Moral, com pedido liminar ” movida por SÉRGIO AUGUSTO NAJAR, 
representado por sua curadora Elza Maria Ferreira Santos e JOÃO ADRIANO FERREIRA SAN-
TOS NAJAR em face de SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A., condenando a parte autora 
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

SÉRGIO AUGUSTO NAJAR, representado por sua curadora Elza Maria Ferreira Santos e 
JOÃO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR interpõem recurso de apelação preparado, visando re-
forma da sentença a julgar procedente a ação. Alegam, em síntese, dissonância da sentença com a realidade 
dos fatos eis que, o referido seguro saúde fora contratado em fevereiro de 1998, anterior à Lei nº 9656/1998, 
legislação inaplicável ao caso sub examine; solicitaram a inclusão da Srª. Mayanna Pacheco Trindade Najar 
no seguro de saúde na condição de esposa e nora dos autores, respectivamente, em que são beneficiários, no 
entanto a demandada desacolheu injustificadamente tal pretensão alegando impertinência jurídica, eis que 
somente poderiam ser incluídos como segurados os filhos e a cônjuge de Sérgio Augusto Najar, titular do 
seguro de saúde em tela; a previsão contratual vedando a inclusão de esposa de um dos dependentes é nula, 
ensejando declaração de abusividade, inexistindo possibilidade de distinção entre segurado/titular (Sérgio 
Augusto Najar) e Segurado/Dependente (João Adriano Ferreira Santos Najar), em sendo consumidores à 
luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º); a Seguradora demandada não tem mais interesse na con-
tratação de planos individuais e submetidos às normas do antigo regime, anterior à citada Lei nº 9656/1998; 
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a ilegal recusa em incluir novos segurados em planos individuais é estratégia adotada para que tais planos 
extingam-se, razão pela qual ajuizaram a ação em tela objetivando a inclusão da Srª. Mayanna Pacheco 
Trindade, além de indenização por danos morais e o reembolso de suas despesas médicas caso fossem ne-
cessárias até que se efetivasse a inclusão.

SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A. responde pugnando por improvimento do recur-
so. Fls. 247/265.

Parecer ministerial em peças de fls. 11/12 (não digitalizadas), pugna por improvimento do recurso.

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.

Não assiste razão aos recorrentes.

A controvérsia cinge ao direito dos postulantes, ora apelantes, de ter a Srª. Mayanna Pacheco Trin-
dade Najar (nora e esposa dos autores, respectivamente) incluída como dependente no seguro de saúde 
contratado com a seguradora apelada, além de indenização a título de dano moral. A pretensão dos deman-
dantes foi desacolhida por parte demandada sob alegação de que somente poderiam ser incluídos no contra-
to de seguro de saúde sub examine os filhos e o cônjuge do primeiro autor SÉRGIO AUGUSTO NAJAR 
(titular do plano), consoante disposição contratual. É fato incontroverso que os postulantes são associados 
do plano de saúde da empresa demandada, sendo SÉRGIO AUGUSTO NAJAR/ primeiro postulante, o 
titular, e JOÃO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR/segundo postulante, incluído na condição 
de dependente de seu genitor SÉRGIO AUGUSTO NAJAR, em razão de ser descendente direto, filho 
do titular do seguro, consoante documentos exibidos(fls. 21/31).

A interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor, 
nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo deixar de observar a contratação 
originalmente avençada. O exame dos autos também evidencia a celebração do contrato de prestação de 
serviços médicos sub examine entre as partes litigantes em fevereiro de 1998, anterior à Lei nº 9.656/1998, 
inexistindo manifestação de consentimento da parte autora concernente à adaptação ao sistema previsto 
nesta Lei.(Fls. 32/58)

Consta do referido contrato in verbis:

“Condições Gerais (…) Definições (…)

DEPENDENTE – São considerados dependentes do proponente titular, efetivamente incluídos 
no seguro e desde que aceitos pela Seguradora, o cônjuge ou a(o) companheira(o), os filhos e 
outros assim considerados pela legislação do Imposto de Renda e/ou Previdência Social.” 
grifo nosso

e, ainda:
“Cláusula 12ª. ACEITAÇÃO DE SEGURADOS. (…) 12.2. É facultado ao segurado incluir 
neste seguro os seus dependentes, pagando o prêmio correspondente à faixa etária respectiva. 
Nenhuma indicação de dependente terá valor se não constar em uma declaração escrita do se-
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gurado, aceita pela Seguradora. Os dependentes incluídos também, ficarão sujeitos aos prazos 
de carência previstos no item 8 destas Condições Gerais, ressalvada a hipótese do item 12.3.”

Ademais a Lei nº 9.656/1998, no seu parágrafo 5º, do art. 35, dispôs que a manutenção dos contratos 
anteriores a essa legislação passou a ter caráter personalíssimo aos consumidores não optantes, com a ga-
rantia de inclusão de novo cônjuge e filhos, in verbis: “a manutenção dos contratos originais pelos con-
sumidores não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus 
dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência 
da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros.” grifo nosso

In casu inexiste previsão contratual a ensejar inclusão no contrato de seguro de saúde sub examine 
da Srª. Mayanna Pacheco Trindade Najar, na condição de nora do titular do plano de saúde SÉRGIO 
AUGUSTO NAJAR. O simples fato de JOÃO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR (segundo 
postulante) ter contraído matrimônio com a Srª. Mayanna Pacheco Trindade não obriga a demandada a 
proceder a pretendida inclusão no seguro-saúde em tela, sobretudo considerando a condição do recorrente 
JOÃO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR, incluso no contrato na condição de dependente 
de seu genitor, o titular do plano. Ao contrário do que alegam os recorrentes o titular do contrato de se-
guro-saúde não pode ser confundido com seu dependente. Ademais inexiste abusividade nas supracitadas 
previsões contratuais redigidas de forma esclarecedora. 

Consoante asseverado em parecer ministerial(fls. 141/145), in verbis: “(…)”

A inclusão de dependente do primeiro associado/autor, será condicionada ao aceite da se-
guradora ré, na forma prevista na cláusula 12.2, do contrato anexado com a exordial, re-
petindo igual conteúdo da cláusula 2.6, do mesmo contrato. A certidão de casamento de fl. 
59, comprovando o vínculo conjugal entre segundo autor e terceira pessoa que pretende a 
inclusão ao plano, também faz prova de que esta última não tem qualquer relação de pa-
rentesco ou dependência com o primeiro acionante, ou seja, não está inclusa no seu rol de 
dependentes. A lei nº 9.656/98, no seu parágrafo 5º, do art. 35, dispôs que a manutenção dos 
contratos anteriores a essa legislação passou a ter caráter personalíssimo aos consumidores 
não optantes, com a garantia de inclusão de novo cônjuge e filhos. Evidentemente a condi-
ção de nora do primeiro autor, titular do plano réu, não se insere em nenhuma das catego-
rias previstas no contrato, na lei e nas normas regulamentares ao setor de saúde, para que 
possa ser deferido o pedido inicial. Na hipótese de plano individual ou familiar, nos quais o 
contrato é estabelecido diretamente entre o consumidor e a operadora/seguradora, as regras 
para inclusão de dependentes devem estar estipuladas no termo de contrato. E neste caso 
foram estipuladas no instrumento pactuado de forma expressa e inequívoca, descabendo 
qualquer interpretação extensiva do contrato. Ainda que se diga que se trata de um contrato 
de adesão, não se vislumbra nas cláusulas citadas qualquer ilegalidade ou abusividade do 
plano réu quando a limitação da inclusão de dependentes do titular do plano, em estrita ob-
servância do ordenamento jurídico. Por sua vez, a Resolução nº 195/09, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, nos seus art. 5º, parágrafo 1º, VII e 9º, parágrafo 1º, estabeleceu 
a possibilidade de adesão ao plano coletivo de saúde, desde que previsto em contrato, do 
grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, cônjuge ou companheiros 
dos empregados ou servidores e aquelas pessoas com até o segundo grau de parentesco por 
afinidade (sogros). Mesmo esse regulamento, apesar de inaplicável ao caso, não contentada 
o pedido de inclusão requerido pelo segundo autor. Assim, assiste razão a parte réu na sua 
negativa de inclusão da esposa do segundo autor, na qualidade de associada do plano con-
tratado originalmente pelo primeiro requerente. (…)”

A ausência de pressupostos configuradores do dano moral indenizável também torna não exitosa a 
pleiteada verba indenizatória a título de dano moral.
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Reza a lei substantiva civil que, quem causar prejuízo a outrem deve reparar o dano. Para haver a ca-
racterização do dano são necessários os seguintes requisitos: prejuízo, ato culposo do agente e nexo causal 
entre o referido ato e o resultado lesivo até então inexistentes na causa em tela. 

Não merece reforma a sentença guerreada, proferida com fundamentação suficiente, em consonância 
com elementos carreados para os autos e legislação em vigor (fls. 168/170), in verbis:

“(...)” Contrato de Prestação de serviços médicos O plano de saúde é uma avença em que o 
contratante tem o direito de usufruir de assistência médica em rede própria e/ou credenciada 
da empresa operadora, mediante pagamento de prestação mensal em dinheiro. Desta forma, 
caso precise de qualquer serviço, a empresa contratada deve prestá-lo por meio de sua rede 
credenciada, sem nenhum ônus financeiro (além da mensalidade) para o consumidor, de 
acordo com as coberturas e abrangências de seu contrato. Sendo assim, o direito que surge 
do contrato de plano de saúde é um direito que resulta do mútuo consenso entre o prestador 
de serviço de saúde e o contratante, os quais estabelecem direitos e obrigações recíprocas e 
consensuais. In casu, os autores, titular e dependente do plano de saúde prestado pela ré, 
querem que a ré seja compelida judicialmente a incluir no referido plano a esposa do segun-
do autor, este dependente do primeiro autor (titular) no plano de saúde em questão. Inclusão 
de Dependentes Cláusula Contratual 2.6 Artigo 35, §5º, Lei 9656/98 O contrato de prestação 
de serviços médicos celebrados entre as partes em fevereiro de 1998 determina quem são 
os dependentes do titular em sua cláusula 2.6, sendo o cônjuge ou companheiro, os filhos 
e outros assim considerados pela legislação do Imposto de Renda e/ou Previdência Social. 
Desta forma, existem apenas três hipóteses contratuais de dependentes, sendo que a esposa 
do segundo autor não se encaixa em qualquer delas. Ela pode ser considerada dependente do 
segundo autor caso ele fosse titular do plano de saúde, porém não o é, sendo dependente do 
seu pai, primeiro autor e titular do plano. Ademais, a própria legislação que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde, apesar de ser posterior ao contrato firmado 
entre as partes, regulou tal situação ao afirmar que a manutenção dos contratos originais 
pelos consumidores não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somen-
te ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e 
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros (artigo 
35, §5º). Destarte, seja pela norma contratual, seja pela norma legal, o pleito dos autores não 
tem pertinência jurídica, tendo a ré agido corretamente. Nesse sentido foi a decisão que in-
deferiu a tutela antecipada e o parecer ministerial. Indenização por Dano Moral Reembolso 
de Despesas Médicas Como não houve ato ilícito praticado pela ré, não há danos morais a 
serem indenizados. Da mesma maneira, como a ré não tem obrigação de incluir a esposa de 
dependente em plano de saúde, também não tem o dever de reembolsar suas despesas médi-
cas. Honorários Advocatícios Sucumbências Por fim, friso que os honorários advocatícios 
sucumbências são fixados por este Juízo em valor certo, conforme entendimento do STJ, que 
tem aplicabilidade perante o CPC vigente, visto que o artigo 85, §3º, do referido diploma 
legal manteve os mesmos percentuais previstos no artigo 20 do CPC/73. Nesse sentido: PRO-
CESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI N. 
6.830/80 (LEF). CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABA-
LHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Quanto à fixação dos 
honorários advocatícios, a orientação da jurisprudência deste STJ é no sentido de que, para 
o arbitramento da referida verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se 
de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não 
se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC. 4. Ademais, o ar-
bitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria 
de ordem fática insuscetível de reexame na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. 
Excepcionalmente, entretanto, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor 
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fixado foi claramente irrisório ou exorbitante (v.g. Resp 1.387.428/SC, Corte Especial, Rel. 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014, DJe 19/5/2014 – repetitivo). 6. 
Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma, 
na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o 
arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade 
ou exorbitância da verba, que se deve pautar na análise da efetiva complexidade da causa 
e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. 7. No 
caso, não se mostram exorbitantes os honorários fixados pelo aresto recorrido. 8. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 834.231/SC, Rel. Ministra DIVA 
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 
julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ressalto que o valor dos honorários será arbitrado levando-se em consideração a quanti-
dade de atos/diligências realizados pelos advogados, a complexidade da causa, a qualidade 
das peças processuais etc. Conclusão: Ante os fatos aqui explicitados e tudo mais que dos 
autos constam, julgo improcedentes os pedidos autorais por não terem pertinência jurídica. 
Condeno os autores no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 
estes fixados em R$ 2.000,00. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a con-
sequente baixa no SAJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

*****

Apelação nº 0380901-10-2013.805.0001, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Ivanilton Santos da Silva, 
julgado em 20/02/2018

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CES-
SÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL. TIME-SHARING. INEXE-
CUÇÃO VOLUNTÁRIA E INADIMPLEMENTO CULPOSO. RESOLU-
ÇÃO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DAMNUM 
EMERGENS & LUCRUM CESSANS. DEVIDOS. COBRANÇA ABUSIVA. 
CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REVELIA. DANOS MO-
RAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS 
E CUSTAS JUDICIAS. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PRO-
VIDO.

1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 
preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 
por perdas e danos, inteligência do art. 475 do CC;

2. O contrato time sharing prevê cláusula de pagamento anual fixo e de despesas 
extraordinárias a serem justificadas. O consumidor tem o direito de prestação 
das contas acerca das despesas extraordinárias. Revelia demonstrada. Contumá-
cia e não justificação das contas;

3. Reconhecida a abusividade das cobranças e a patente má-fé dos apelados, os 
pagamentos a título de taxa extraordinária não pactuados e sem a devida pres-
tação de contas prescritas no pacto deverão ser devolvidos em dobro. Art. 42 do 
CDC;
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4. in casu, as expectativas dos consumidores acerca dos benefícios do contrato, 
a falta de transparência e a conduta omissa e de desprezo do fornecedor impõe a 
majoração dos danos morais;

5. Aplica-se o tratamento para custas judicias e honorários advocatícios o pará-
grafo único do art. 86 do CPC;

6. Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0380901-10.2013.8.05.0001, tendo como 
apelantes GUIDO RUMMLER e MARIA DO CARMO OLIVEIRA RUMMLER e apelados COSTA 
BRASIL HOTELARIA LTDA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos 
termos do volto condutor.

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível objetivando a reforma da sentença proferida em ação de rescisão 
contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela 
movida por Guido Rummler e Maria do Carmo Oliveira Rummler contra o grupo econômico da Costa 
Brasil Hotelaria Ltda e outros.

Os autores, ora apelantes, interpuseram o presente recurso de apelação visando a reforma da sentença 
que julgou parcialmente procedente a ação para acolher os pedidos referentes à declaração de rescisão e 
término do contrato objeto da ação, à abusividade e nulidade das cobranças a título de taxas de manuten-
ção suplementares à taxa anual devida (tópico 6.2 da exordial), à restituição em dobro desses pagamentos 
(7.3), devidamente atualizados desde a data do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da 
citação, além de multa de 10% sobre o valor total do contrato (7.4) e pagamento de indenização por da-
nos morais no valor de 10.000,00 (Dez mil reais) para cada autor.

O tratamento dado à sucumbência condenou as apeladas ao pagamento de custas judiciais no percen-
tual de 85% do total e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Entretan-
to, condenou os apelantes ao pagamento da diferença referente as custas judiciais, ou seja, em 15%.

Os pedidos referentes à declaração de ilegalidade e abusividade dos aumentos unilaterais da 
pactuada taxa anual de manutenção operacional (tópico 6 da exordial) e à conversão em perdas e danos 
decorrentes da resolução do contrato, com a condenação ao pagamento de indenização referentes aos danos 
emergentes e dos lucros cessantes,(tópico 7.1) englobando aqui as indenizações referentes à não disponibi-
lização de unidade imobiliária no ano de 2012 (damnus emergens) e a correspondente ao tempo restante do 
pacto (20 anos) que deixarão de usufruir ou comercializar a terceiros, em razão dos seus jurídicos efeitos 
(lucrum cessans), não foram acolhidos.

A tutela antecipada requerida na exordial foi deferida às folhas 143/145 obrigando as apeladas a se 
absterem de inserir os dados dos apelantes perante os cadastros de restrição creditícia ou sua retirada em 
caso de inserção anterior à decisão sob pena de multa diária de R$500,00 (Quinhentos reais).
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Citados regularmente às fls. 185, 186, 187 e 188 e certificado pela secretaria o decurso do prazo sem 
manifestação das apeladas para responder a ação, estas quedaram-se inerte tendo contra si mesmas produ-
zidos os efeitos da revelia.

Às fls. 197/200, foi prolatada sentença julgando parcialmente procedente a ação, conforme acima 
minuciado.

Os apelantes opuseram embargos de declaração às fls. 202/208 argüíndo omissões na sentença acerca 
dos pedidos de conversão em perdas e danos referentes ao pagamento em pecúnia equivalente ao uso da 
semanada de 2012 no valor de R$5.964,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais) e ao pagamento 
da indenização referente aos lucros cessantes a serem indenizados pelas 20 (vinte) semanas que deixarão de 
usufruir e/ou comercializar a terceiros nos próximos vinte anos.

Embargos rejeitados às fls. 211.

O recurso de apelação foi interposto às fls. 212/229 e, após a certidão da secretaria da não apresentação 
de contrarrazões pelos apelados, foi-me distribuído a presente impugnação para apreciação e deliberação.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO CONTRATO PACTUADO

As partes firmaram CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE OCUPAÇÃO 
DE UNIDADE HABITACIONAL DE HOTELARIA EM REGIME DE TEMPO COMPARTILHADO, 
conforme consta nos autos, juntados às fls. 46/,51, mais conhecido como time sharing, ordinariamente co-
mercializado no ramo de hotelaria.

Objetiva o contrato (47/51) a cessão do direito de ocupação pelo regime de Tempo Compartilhado 
pelos apelados aos apelantes, da semana da temporada (fls. 52), da unidade denominada em Village inde-
terminado com a capacidade especificada no quadro de resumo informado no empreendimento ITACARÉ 
ECO RESORT & VILLAGE, pelo prazo de 30 anos, contados da data da sua subscrição.

O contrato traz, na cláusula II, as definições pertinentes às expressões essenciais ao contrato como 
TEMPO COMPARTILHADO, SEMANA, EMPRESA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL, CA-
LENDÁRIO ANUAL INTERNACIONAL, LOCK OFF, TEMPORADA (verde, amarela e verde) de tudo 
de acordo com a empresa de intercâmbio INTERVAL INTERNACIONAL INC.

Pactuaram pela semana de temporada altíssima/vermelha, conforme se verifica no quadro de resumo 
de fls. 47 e no calendário de fls. 52.

Pela presente cessão, restou convencionado nas cláusulas V – 5.1 e VIII – 8.1 que os apelantes paga-
riam aos apelados o valor original de R$13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), da seguinte forma:

a) entrada de R$4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais) através do cartão VISA/GM/CARD n.º 
4914460117372030 cujo saldo devedor financiado em parcelas de pagamentos mensais, acrecidas de juros 
de acordo com o sistema francês de amortização da tabela Price.

b) Saldo restante de R$9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) divididos em 11 parcelas 
fixas e consecutivas de R$938,33 (Novecentos e trinta oito reais e trinta e três centavos)
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obs.: No saldo restante foram aplicados os juros de 1,5% conforme tabela price, totalizando em 11 
meses R$871,63 (Oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).

Ainda, obrigaram-se os apelantes, na cláusula IX – 9.1 e 9.2, ao pagamento de uma taxa anual de 
manutenção (docs. 59/71), independente de uso ou não da semana, inicialmente, no valor de R$300,00 (Tre-
zentos reais), podendo a mesma variar em função os índices do valor da mão de obra da categoria hoteleira, 
encargos fiscais e insumos diversos.

A seu turno, os Apelados se comprometeram, na referida cláusula 9.2, a encaminharem anualmente 
aos apelantes a planilha demonstrativa dos reajustes ocorridos, limitando-se as mesma taxas a uma que 
não eleve o valor da taxa de manutenção operacional acima da diária do Itacaré Eco Resort & Village da 
unidade correspondente. 

Dispunha, também, o contrato acerca de outros direitos como, por exemplo, a possibilidade do ces-
sionário de transferir ou vender seus direitos a terceiros (cláusula VI – 6.2), o sistema de intercâmbio inter-
nacional (cláusula VII), sob regime de permuta em todos os resorts filiados à empresa Iterval Internacional 
Inc., além de outros constantes das obrigações do cedente, ora apelados, na cláusula X.

DA ALTERAÇÃO UNILATERAL NA FORMA DE PAGAMENTO. DA VARIAÇÃO E AU-
MENTO DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL.

A variação positiva nos pagamentos dos valores da taxa de manutenção anual referidas na cláusula 
IX, anualmente verificada, se verifica na análise dos documentos de fls. 60/71, tendo esses pagamentos so-
fridos substancial mudança de critério, também em sua forma, modo e termo, passando, em 2012, da forma 
anual fixa e modo concentrado, para outra mensal e de modo diferido.

Em ambas, segundo se extrai dos autos, de maneira unilateral e sem a devida prestação de contas 
pelos apelados em planilha demonstrativa dos reajustes, conforme prescrito na cláusula 9.2 acima citada.

Assim, durante o período compreendido de 2003 até 2012 as variações seguiram nessa sequência: 
2003: R$300,00 – 2004: R$328,56 – 2005: R$369,37 – 2006 R$373,84 – 2007: R$388,15 – 2008: R$402,90 
– 2 009: R$442,39 – 2010: R$464,51 – 2011: R$603,87 .

Em 2012 a taxa anual de manutenção foi de R$634,65 pagos pelos apelantes em 25/01/2012. Contudo, 
também foi pago pelos apelantes em 02/07/2012 (fls. 61) uma taxa de reembolso de despesas de manutenção 
no valor de R$256,74 e outra em 01/08/2012 (fls. 60) no valor de R$256,75 sob o mesmo título.

Percebe-se que a partir de 2012 os apelados iniciaram uma série de cobranças mensais a título de 
reembolso de despesas de manutenção alterando unilateralmente a forma de pagamento, antes realizada de 
forma anual e concentrado em um pagamento, para outro mensal e diferido em cada mês.

No decorrer do ano de 2012 foram realizadas emissões de diversos boletos de cobrança nos valores 
de R$123,05 (cento e vinte e três reais e cinco centavos) nos meses de 02/07/2012, 06/08/2012, 07/12/2012 
e de R$128,88 (Cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) nos meses de 10/09/2012, 10/10/2012, 
05/11/2012, 07/12/2012, todos a título de reembolso de despesas de manutenção em dissonância com o 
quanto acordado na cláusula IX do contrato, às fls. 50, tanto na forma de pagamento, quanto em relação ao 
cumprimento pelos apelados da obrigação assumida na cláusula IX, 9.2, conforme documentos de fls. 73/83.

E, assim, sucedeu-se no ano de 2013. Neste ano foram emitidos boletos, todos no valor de R$128,88, 
nos meses compreendidos de janeiro a agosto, conforme comprovam os documentos juntados às fls. 84/93.
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Acerca dessa alteração unilateral do contrato, referente a forma de pagamento, não consta que os 
apelantes foram notificados e informados para manifestarem sua vontade. Neste ponto, faltou boa-fé e 
transparência dos apelados.

Nesse diapasão, a sentença corretamente condenou os apelados a restituírem em dobro os pagamentos 
realizados pelos apelantes a título de taxa de reembolso de despesas de manutenção cobradas suplementar-
mente à taxa anual.

Todavia, não declarou abusivos os valores e seus respectivos aumentos nas taxas anuais cobradas a 
título de manutenção operacional anual.

A taxa licitamente contratada é devida, porém, seus aumentos devem ser baseados nas situações 
fáticas descritas na cláusula 9.2 do contrato, coma devida prestação de contas através de planilha demons-
trativa, o que não ocorreu.

Assim, todos os aumentos acima do valor inicial de R$300,00 (Trezentos reais) deverão ser considera-
dos ilegais porque não demonstrados com prestação de contas, devendo sobre apenas a correção monetária 
legal pelo INPC nos anos de 2004 até 2012. A diferença e deverá ser restituída de forma simples.

Por conseguinte, mantenho a condenação da restituição em dobro dos valores pagos a título de re-
embolso de despesas de manutenção pagos suplementarmente à taxa anual e condeno os apelados à resti-
tuição, na forma simples, da diferença entre os valores pagos e o apurado com a correção monetária 
pelo INPC relativos aos aumentos da taxa de manutenção operacional anual pagas de 2004 até 2012.

DA INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA E INADIMPLEMENTO CULPOSO

Por outro lado, as obrigações assumidas pela apeladas, consubstanciadas no dever de prestar contas 
através de planilhas contábeis, não foram cumpridas, demonstrando falta de transparência ao consumidor 
e boa fé contratual.

Nesse diapasão, verifica-se a inexecução voluntária do contrato por parte das apeladas, o que enseja 
a resolução do mesmo nos termos do art. 475 do Código Civil.

Segundo preleciona ORLANDO GOMES:

“Por disposição legal, há, em todo contrato bilateral, implicitamente, uma cláusula resolutiva, 
pela qual a inexecução de uma parte autoriza a outra a pedir a resolução.” in, Contratos, Gomes, 
Orlando, Ed Forense. 17ª Edição.

Prescreve o Código Civil brasileiro o seguinte:

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação 
judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não prefe-
rir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ao exame dos autos, impõe-se verificar se os apelados deixaram de cumprir o quanto estipulado no 
contrato, especialmente o quanto disposto nas cláusulas III, objeto do contrato, IX. 9.1 e 9.2, contrapresta-
ção à taxa de manutenção operacional anualmente paga pelos apelantes, bem como a cláusula X, 10.1, inciso 
c, obrigações do cedente.
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De fato, conforme se detalhou acima, os apelados alteraram a forma de pagamento unilateralmente 
sem cientificar os apelantes e aumentaram cobranças referentes aos custos de manutenção não prestando 
contas a través de planilhas demonstrativas das variações compreendidas na cláusula 9.2.

Observa-se que os apelados infringiram dever jurídico oriundo do contrato que, no cao em tela, foi 
praticado intencionalmente e não negligentemente. Isto porque tais práticas consistem em ação original-
mente praticada visando certos objetivos e não simples erros de consecução.

Observando o quanto prescrito no suprarreferido dispositivo legal, os apelantes, às fls. 116/126, inter-
pelaram os apelados em 05/07/2013 na forma do art. 475 do diploma substantivo pátrio em vigor.

DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA

Preleciona o Mestre Orlando Gomes:

“A resolução pressupõe inadimplemento, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade entre fato 
e prejuízo.

Resulte de pacto comissório expresso ou não, a resolução produz efeitos, assim entre as partes 
como em relação a terceiros.

O efeito específico da resolução é extinguir o contrato retroativamente. Opera ex tunc.” idem.

…

“A resolução por inexecução culposa não produz apenas o efeito de extinguir o contrato para 
o passado. Sujeita ainda o inadimplente ao pagamento de perdas e danos. A parte prejudicada 
pelo inadimplemento pode pleitear a indenização dos prejuízos sofrido, cumulativamente com 
a resolução.”... “Se as partes houverem estipulado cláusula penal para o caso de total inadimple-
mento da obrigação, esta se converte em alternativa em beneficio do credor.”...

“As perdas e danos devidos abrangem o damnun emergens e o lucrum cessans.

A obrigação de indenizar regula-se na sua liquidação, pelos princípios traçados na Differenz 
theorie, segundo os quais se calculam pela diferença de valor entre a prestação e a contrapres-
tação que se tornou inexigível.”idem.

A jurisprudência pátria segue no mesmo sentido da doutrina:

REsp 952971 / RS RECURSO ESPECIAL 2007/0111380-9

Ministra NANCY ANDRIGHI

T3 – TERCEIRA TURMA

DJe 02/02/2010

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CON-
TRATO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 
ADSTRIÇÃO E PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.

– A resolução contratual cabe nos casos de inexecução do contrato, que pode se dar de 
modo voluntário (culposo) ou involuntário, e opera retroativamente, de modo a extinguir 
o contrato com efeito ex tunc.

– O art. 128 do CPC impõe ao julgador decidir a lide nos limites em que foi proposta, consa-
grando o princípio processual da adstrição, que só pode ser afastado pela própria lei. É o autor 
que fixa os limites da lide, em suas razões e no pedido de decisão, de modo que o réu apenas se 
defende do pedido do autor, competindo a este alegar, na contestação, toda matéria de defesa.
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– A resolução voluntária sujeita o inadimplente ao ressarcimento de perdas e danos, de 
modo que aquele que foi lesado pelo inadimplemento culposo da obrigação pode exigir, 
cumulativamente com a resolução, indenização pelos prejuízos causados.

– Os recorridos se furtaram a alegar que, na eventualidade de ser julgado procedente o pedido 
da ação, o recorrente deveria pagar indenização pelo uso do imóvel operando-se a preclusão 
consumativa de modo que, pelo ângulo do pedido, a fixação de indenização pelo uso do imóvel, 
contraria o princípio da adstrição, bem como o princípio da eventualidade.

– Constatado que os recorridos, promitentes vendedores, é que inexecutaram o contrato, ao não 
outorgarem a escritura pública, dando causa à resolução do contrato, a manutenção da conclu-
são do TJ/RS implicaria em tratar a questão como se tivesse havido resolução por inexecução 
culposa do recorrente, desvirtuando-se da causa de pedir e do pedido da ação, de modo a su-
jeitar quem não era inadimplente ao ressarcimento de perdas e danos, razão pela qual é de se 
reconhecer o julgamento ultra petita. Recurso especial conhecido e provido.

In casu, houve inexecução voluntária por parte dos apelados acerca das cláusulas contratuais firmadas 
no contato sub judice.

Os apelados violaram, de forma unilateral, o modo de pagamento expresso na cláusula IX, 9.1 e 9.2 
do contrato às fls. 50. De taxa de manutenção operacional anual para taxa de reembolso de despesas de 
manutenção com pagamento mensal.

Por outro lado, não cumpriram com o dever de prestar contas através de planilhas demonstrativas dos 
reajustes ocorridos em função de variação de mão de obra da categoria hoteleira, encargos fiscais e insumos 
diversos (9.2).

Solicitada pelos apelantes a prestação de contas, os mesmos se omitiram, ignorando as pretensões de 
seus consumidores cessionários, conforme demonstram os documentos de fls. 95/101 dos autos.

DAS PERDAS E DANOS.

DAMNUM EMERGENS E LUCRUM CESSANS

Da análise do contrato, constata-se que os apelantes, na cláusula V, 5.1, 5.2, adquiriram a cessão de 
direito de ocupação de unidade imobiliária sob regime time sharing, nas condições, modo e termos descri-
tas no quadro resumo juntado às fls. 47 dos autos.

Conforme se verifica no referido quadro, os apelantes investiram a quantia de R$13.500,00 (treze mil 
e quinhentos reais), pagos aos apelados da seguinte forma:

a) uma entrada de R$4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais);

b) e o Restante de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) em 11 parcelas de R$938,33 
(Novecentos e trinta oito reais e trinta e três centavos), com juros de 1,5% aplicados ao saldo restante con-
forme tabela price.

Investiram o valor para a cessão de uso das unidades por um período de 30 anos.

Após 10 anos de uso, houve a resolução do contrato por inexecução voluntária por inadimplemento 
culposo dos apelados.

Segundo nos ensina Orlando Gomes:
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“O inadimplemento culposo acarreta a responsabilidade do devedor. Quem não cumpre obriga-
ção, responde por perdas e danos.

Ao devedor, culpado do inadimplemento, impõe a lei o dever de indenizar os prejuízos que 
causou. Impõe-se, por conseguinte, o exame do fundamento da responsabilidade do devedor 
inadimplente, da sua compreensão, de suas atenuações, e de sua extensão, e, finalmente, da 
prova do caráter culposo da inexecução. A teoria da responsabilidade contratual compreende 
o estudo da culpa, das perdas e danos, dos pactos excludentes da responsabilidade e cláusulas 
limitadoras de indenização, da responsabilidade pela conduta de terceiros, e do ônus da prova.” 
in, Obrigações, Teoria do inadimplemento, Gomes, Orlando, Ed. Forence, 11ª edição.

A responsabilidade contratual funda-se na culpa.

Citando, ainda, o E. Mestre Orlando Gomes, “...o dever de indenizar surge somente quando o inadim-
plemento é ato, ou omissão, imputável ao devedor. Importa, pois, para a exata fixação da responsabilidade, 
apreciar a sua conduta a fim de verificar se, de sua parte, ou falta da diligência requerida, ou malícia. Do 
contrário, não será responsável.”n, Obrigações, Consequências da inexecução culposa, Gomes, Orlando, 
Ed. Forence, 11ª edição.

Ainda: “O comportamento culposo manifesta-se de modo positivo ou negativo. Revela-se positiva-
mente sempre que o devedor pratique ato de que deveria abster-se, tornando a prestação impossível. Di-
z-se, neste caso, que houve culpa in faciendo. Sob forma negativa, o comportamento é culposo quando o 
devedor se abstém do que lhe incumbia fazer, para cumprir a obrigação.”idem

Para a indenização ser completa, o credor tem o direito de receber o que efetivamente perdeu e o que 
deixou de lucrar. O damnum emergens e o lucrum cessans.

Conforme se extrai dos autos, no ano de 2012, além de ter pago a pactuada taxa de manutenção opera-
cional anual e de dois boletos de referentes a despesas de reembolso de manutenção mensal não pactuadas, 
os apelantes tiveram seu direito de uso tolhido pelos Apelados injustamente.

Ora, ao ter o seu direito de uso da unidade imobiliária incorporado ao seu patrimônio jurídico, o direi-
to de usar a unidade por uma semana em relação ao ano de 2012, por ter pago a pactuada taxa de manuten-
ção operacional anual no valor de R$634,56 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 
além de duas outras taxas indevidas porque não pactuadas, ainda assim, os apelados não cumpriram com 
sua obrigação de disponibilizar a unidade imobiliária para uso.

Vislumbra-se aqui a concretização do dano emergente. A semana do ano de 2012 não usufruída pelos 
apelantes deve se indenizada a titulo de damnun emergens.

Resta, agora, verificar a ocorrência do lucro cessante.

Conforme já exposto, os apelantes investiram, inicialmente, R$13.500,00 (Treze mil e quinhentos 
reais) para adquirir a cessão de direitos de uso de unidade imobiliária sob regime de tempo compartilhado 
pelo período de 30 anos, com o ônus de pagar taxa anual de manutenção operacional.

Pois bem. Com a resolução do contrato por inexecução voluntária e inadimplemento culposo dos ape-
lados, os apelantes deixarão de usar a unidade pelo restante do tempo pactuado. Ou seja, se usaram a unida-
de imobiliária sob regime time sharing de 2003 até 2011, com o direito ao uso em 2012 violado em razão à 
inexecução voluntária e inadimplemento culposo dos apelados, deixarão de usar a unidade pelos próximos 
20 anos restantes, mesmo tendo pago o preço integral do contrato constante do quadro resumo de fls. 
47 no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
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Conforme exposto, para que a indenização seja integral e completa, esta deve essa abarcar o dano 
emergente e o lucro cessante em razão da conversão em perdas e danos que necessariamente deve ser con-
substanciada no presente caso.

CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS

DANO EMERGENTE.

Quanto ao dano emergente não resta dúvida que no ano de 2012 os apelante não usaram a unidade 
mesmo tendo adimplida sua obrigação de pagamento da taxa operacional anual.

Portanto, neste particular, devem os apelados ressarcirem os apelantes no valor correspondente ao à 
cotação de 2012, conforme disponibilizada pelas apeladas no site do Itacaré Resort (doc. 09 da exordial), no 
valor de R$5.964,00 (cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais), corrigidos monetariamente da data 
da referida semana contratada pelo INPC e com juros de mora de 1% cento ao mês contados da citação.

DOS LUCROS CESSANTES

Com relação aos lucros cessantes, merece ser acolhida a pretensão dos apelantes.

Estas firmaram contrato de cessão de uso de imóvel sob regime de time sharing desembolsando, 
inicialmente, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para usufruir da unidade imobiliária 
contratada por um período de 30 (trinta) anos.

Usaram o imóvel por 10 (dez) anos, período no qual o contrato foi executado em suas cláusulas pelos 
apelantes e, em parte, pelos apelados que não prestaram contas na forma da cláusula 9.2.

A partir de 2012, os apelados alteraram a forma e o modo de os termos do pagamento da taxa de 
manutenção operacional passando de forma concentrada e anual para diferida em meses, tudo sem prestar 
as contas devidas.

Tais alterações representaram aumento significativo nos valores das taxas a ponto de configurar que-
bra do contrato e abusividade por parte dos apelados.

Assim, com a resolução do contrato em 2013, resta apurar o prejuízo dos apelantes com relação aos 
restante do tempo pactuado de uso que deveria ser executado nos próximos 20 anos de 2013 até 2032.

Melhor forma a ser adotada como critério é se apurar o valor da semana cobrado pelos apelados du-
rante o ano de 2013.

Segundo consta dos autos, os apelados disponibilizaram em seu site, doc. 128, os valores cobrados 
para semana (7 dias) contratada e para uso da suíte master no período de temporada altíssima/vermelha no 
ano de 2013.

O valor do pacote para semana de altíssima temporada era de R$5.964,00 (Cinco mil novecentos e 
sessenta e quatro reais).

Dessa forma, resolvido o contrato em 2013, restam prejudicadas 20 (vinte) semanas que os apelados 
deixarão de usufruir.

Com conversão dessas vinte semanas em pecúnia, correspondente ao valor cobrado pelos apelados 
de R$5.964,00 (Cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais) no período acima delimitado, teremos um 
montante de R$119.280,00 (Cento e dezenove mil duzentos e oitenta reais).
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Desta forma, não resta outra decisão a ser tomada senão a de condenar os apelados a indenizarem os 
apelantes ao pagamento dos prejuízos relativos aos danos emergentes referentes ao não uso da semana em 
2012 no valor de R$5.964,00, bem como ao pagamento dos lucros cessantes pelo restante do período pactua-
do e não utilizado de 20 anos, tomando como base a semana de altíssima temporada no valor de R$5.964,00 
(Cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais), totalizando R$119.280,00 (Cento e dezenove mil duzentos 
e oitenta reais).

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 configuração 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, considerando 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 afirmou que “Os danos morais indenizáveis devem asse-
gurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar 
a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos 
critérios da exemplariedade e da solidariedade”. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

No caso concreto, o valor da indenização pelos danos morais deve sofrer majoração. É que a forma 
como os apelados conduziram a relação com seus clientes configura-se má-fé e desdém.

A devida prestação de contas jamais cumprida, as notificações de débitos de despesas de reembolso 
de manutenção, estes sem a devida demonstração através das planilhas não realizadas, os aumentos sem 
justificativa e transparência na relação jurídica nos levam a entender que o valor da indenização fixado em 
R$10.000,00 (Dez mil reais) para cada apelante é pouco para reparar todos os transtornos que os apelados 
infligiram aos recorrentes.

O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valo-
res, que humilha, que causa dor.

A fixação do valor não comporta regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circuns-
tanciais, pelo que a totalização em R$ 10.000,00 para cada apelante resulta insuficiente a compensar o dano 
sofrido e está estipulada dentro da gravidade do fato e peculiaridade do processo.

Neste contexto, majoro o valor da indenização para R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelante, 
totalizando uma condenação de R$40.000,00 (Quarenta mil reais).

DAS CUSTA JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação às custas judiciais e honorários advocatícios os mesmos deverão ser dispostos na forma 
do parágrafo único, do art. 86 do CPC.

É que com a reforma da sentença e o provimento do recurso, os apelantes decaíram de parte mínima 
do pedido inicial. Nesse esteio, a norma que deve ser aplicada para subsunção do fato é o art. 86 do CPC. 
Senão vejamos:
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Art. 86, CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribu-
ídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, 
por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

De tal sorte, condeno os apelados no pagamento total das custas judiciais, mantendo os honorários 
advocatícios como disposto na sentença, ou seja, 20% sobre o valor da condenação.

Ex positis, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar os apela-
dos à restituição, na forma simples, da diferença entre os valores pagos e o apurado com a correção 
monetária pelo INPC relativos aos aumentos da taxa de manutenção operacional anual pagas de 2004 
até 2012, declarar resolvido por inexecução voluntária e inadimplemento culposo por parte dos apelados e 
condenar estes a indenizarem os apelantes ao pagamento dos prejuízos relativos aos danos emergen-
tes referentes ao não uso da semana em 2012 no valor de R$5.964,00( Cinco mil, novecentos e sessenta 
e quatro reais), bem como ao pagamento dos lucros cessantes pelo restante do período pactuado e não 
utilizado de 20 anos, tomando como base a semana de altíssima temporada no valor de R$5.964,00 
(Cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais), totalizando R$119.280,00 (Cento e dezenove mil du-
zentos e oitenta reais) e majorar o valor da indenização para R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada ape-
lante, totalizando uma condenação de R$40.000,00 (Quarenta mil reais), mantendo a sentença nos demais 
termos.

Condeno, ainda, os apelados no pagamento total das custas judiciais, mantendo os honorários advo-
catícios como disposto na sentença, ou seja, 20% sobre o valor da condenação.

*****

TJBA – Apelação nº 0506590-30.2014.805.0001, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desa. Rosita Falcão de 
Almeida Maia, julgado em 21/11/2017

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORI-
ZADA DE IMAGEM PARA FINS ECONÔMICOS E COMERCIAIS. DE-
VER DE INDENIZAR. SÚMULA 403, STJ.

De acordo com a Súmula 403, do STJ, independe de prova do prejuízo a indeni-
zação pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos 
ou comerciais.

Apelo provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0506590-30.2014.805.0001, em que figuram 
como apelante Ana Célia do Nascimento Moraes e apeladas Empresa Editora A Tarde S/A e Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia.
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Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à 
unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem nos termos do voto 
da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ana Célia do Nascimento Moraes contra a sentença de fls. 129/135, 
da lavra do Juízo de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou im-
procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais contra Empresa Editora A 
Tarde S/A e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia.

Em breve síntese, a apelante reiterou que foi fotografada enquanto participava de evento cultural, 
vestida de baiana, e que as apeladas divulgaram a sua imagem sem a devida autorização, no 1° Fórum de 
Turismo em Debate, realizado na Casa do Comércio, em Salvador. Aduziu, ainda, que a imagem foi publi-
cada em jornais de grande circulação e que o fato lhe causou danos morais. Requereu, portanto, a reforma 
da sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos em juízo (fls. 138/144).

Contrarrazões às fls. 147/168 e 169/188.

Em cumprimento ao art. 931, do NCPC, restituo os autos à Secretaria com relatório, ao tempo em 
que peço dia para julgamento, ressaltando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do 
diploma legal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo 
(art. 1.012, CPC).

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados 
pela apelante em ação de indenização por danos morais, referente à utilização indevida de sua imagem pelas 
apeladas.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 confere proteção ao direito à imagem, assegurando, 
inclusive, o direito a indenização, na hipótese de utilização indevida:

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:

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Da mesma forma, ao tratar dos direitos da personalidade, o Código Civil de 2002 protege o direito da 
imagem, prevendo o cabimento de indenização se a divulgação não autorizada atingir a honra, boa fama ou 
respeitabilidade da pessoa atingida, ou, ainda, se houver finalidade comercial:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar 
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
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Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 
ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição 
ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem pre-
juízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou 
se se destinarem a fins comerciais.

É importante destacar que o direito à imagem é autônomo, ou seja, é passível de ser violado indepen-
dentemente de ofensa concomitante à honra, como anotam Cristiano Chaves, Felipe Braga Netto e Nelson 
Rosenvald:

“O direito à imagem tem caráter autônomo. Com isso, queremos dizer que, para ele ser violado, 
não é necessário que tenhamos, também, violação à honra. O direito à imagem pode ser violado 
sem que haja violação à honra (ou a privacidade). Nisso consiste o caráter autônomo do direito 
à imagem.” (Manual de Direito Civil. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 195)

Por consequência, ainda que não haja dano material ou moral, a simples publicação não autorizada da 
imagem alheia pode ensejar o direito a indenização (dano in re ipsa), como sustentam os autores aludidos:

“Os danos à imagem são danos in re ipsa. Isso significa que, tendo havido o uso da imagem 
alheia sem autorização, a indenização será devida, não sendo necessário que se prove ter so-
frido prejuízo com o uso indevido. Basta o fato da violação da imagem em si. O dano, nesse 
sentido, é a própria utilização da imagem. A existência de prejuízo material não é fator relevan-
te. Até mesmo se o ofensor teve prejuízo com o uso da imagem alheia, ainda assim ele deverá 
indenizar aquele que teve a imagem usada. O mesmo se diga se o ofensor utilizou a imagem 
alheia fazendo referências elogiosas. A princípio, o uso sem autorização é indevido e será in-
denizável.” (idem)

Fixadas essas premissas, a partir da leitura dos autos, verifico que a apelante foi fotografada, sem 
autorização, enquanto participava da Lavagem do Bonfim, trajando as vestes tradicionais de baiana.

Tratando-se de evento público, cultural e até mesmo festivo, realizado em espaço aberto, nas ruas de 
Salvador, é isento de dúvidas que a captura da imagem, por si só, não constituiu violação aos direitos da 
personalidade da apelante, ainda que não autorizada.

Ocorre que a fotografia foi utilizada pelas apeladas, sem a ciência ou consentimento da apelante, no 
"1° Fórum Turismo em Debate – o desenvolvimento do turismo na Bahia", realizado na Casa do Comércio, 
em Salvador.

Ao tomar ciência da utilização não autorizada da imagem, a apelante entrou em contato com as ape-
ladas, para proibir a prática, mas não obteve êxito.

Nesse sentido, é oportuno ressaltar que a imagem foi reproduzida em um grande painel, situado no 
palco, atrás dos palestrantes (fls. 09/23), bem como no material de divulgação do evento (fl. 55).

Posteriormente, a imagem foi reproduzida em sites na internet (fls. 09/25), tendo em vista a cobertura 
do evento por profissionais da imprensa.

Pois bem. Em que pese os argumentos das apelantes, no sentido de que o evento não teve finalidade 
lucrativa, a análise dos autos revela o claro propósito econômico e até mesmo comercial.

Nesse sentido, a análise do material publicitário acostado às fls. 53/55 revela que o evento destinou-se 
a análises e discussões sobre o turismo no Estado da Bahia, com abordagens sobre políticas públicas, gera-
ção de emprego e renda, bem como oportunidades turísticas e projetos.
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Entretanto, o escopo do evento não foi apenas esse. Dentre os objetivos declarados do projeto, encon-
tram-se vários relacionados à atividade econômica e empresarial, de interesse da segunda apelada (Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia), de seus associados e dos empresários 
convidados para o evento: destacar a Bahia como um polo turístico no país e no mundo; apresentar os atra-
tivos turísticos da capital e do interior; dar ênfase às estruturas e aos serviços no Estado; proporcionar um 
encontro entre as esferas pública e privada, gerando um aumento no fluxo turístico para o Estado, inclusive 
com prospecções para a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014.

Em suma, embora o evento fosse gratuito, é fácil vislumbrar a natureza econômica e empresa-
rial do projeto, bem como o evidente intuito de fomentar o lucro da iniciativa privada, ainda que sob 
a justificativa de gerar empregos e renda para a população.

Para facilitar a compreensão, transcrevo o conteúdo do material de publicidade do evento, acostado 
às fls. 53/55:

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O Grupo A TARDE vai promover, no dia 12 de dezembro de 2013, no espaço de eventos do 
restaurante da Casa do Comércio, em Salvador/BA, o Fórum de Turismo da Bahia, das 9 às 16h.
Serão convidados para o evento estudiosos, gestores públicos e empresários para discutir a evo-
lução do Turismo na Bahia ao longo dos últimos 7 anos, além de fazer prospecções com foco 
no ano de 2014, ano de realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Além disso, serão 
destacados os principais destinos da Bahia e sua evolução econômica e sustentável no referido 
período, além de abordar as principais políticas públicas, a geração de emprego e renda e as 
oportunidades turísticas e projetos para o ano de 2014.
Na parte da manhã, serão realizadas as palestras dos 3 convidados: Domingos Leoneli, secre-
tário de turismo do estado da Bahia, Edival Passos, superintendente do Sebrae e José Alves, 
presidente da ABAV.
A partir das 12h, será oferecido almoço para os participantes. O evento será retomado às 13h 
para o debate acerca do tema, encerrando às 16h.
Até que, no dia 19 de dezembro de 2013, será veiculado o caderno especial Fórum de Turismo 
da Bahia, encartado em tiragem total no Jornal A TARDE, circulando por todos os 417 muni-
cípios baianos.
Programação (sujeita a alterações): 
12/12/2013: 
Realização do Fórum de Turismo da Bahia na Casa do Comércio.
19/12/2013: 
Veiculação de caderno especial com o resumo do Fórum de Turismo da Bahia encartado em 
tiragem total no Jornal A TARDE.
OBJETIVOS
1. CRIAR EM SALVADOR UM EVENTO QUE SE REPITA NO DECORRER DOS 
ANOS;
2. DESTACAR A BAHIA COMO UM POLO TURÍSTICO NO PAÍS E NO MUNDO;
3. APRESENTAR OS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO 
ESTADO DA BAHIA;
4. Fazer um balanço dos principais avanços no setor turístico nos últimos 7 anos;
5. Gerar mais renda e trabalhos, mesmo que temporários.
OBJETIVO ESPECÍFICO
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Promover uma discussão sobre o setor do Turismo na Bahia ao longo dos últimos 7 anos, além 
de fazer prospecções com foco no ano de 2014, ano de realização da Copa do Mundo de Futebol 
no Brasil.

META

Promover o Fórum de Turismo da Bahia para convidados no dia 12 de dezembro e circular um 
caderno especial encartado no Jornal A TARDE com o resumo do evento no dia 19 de dezem-
bro de 2013.

JUSTIFICATIVA

Visando a promover a divulgação e a promoção turística da Bahia no Brasil e no exterior, dan-
do ênfase às estruturas e aos serviços de receptivo no estado, o Fórum de Turismo da Bahia se 
apresenta como um importante evento.

O Fórum irá também proporcionar um encontro entre as esferas pública e privada para pensar 
políticas públicas para o turismo na Bahia, gerando um aumento no fluxo turístico para o es-
tado.

O evento promoverá o estado da Bahia como polo turístico, gerando visibilidade e renda para 
todo o estado.

Programação do evento, no caso de seminários, congressos ou eventos similares: (temas, 
palestras e palestrantes)

Será promovida a discussão da evolução do Turismo na Bahia ao longo dos últimos 7 anos, 
além de fazer prospecções com foco no ano de 2014, ano de realização da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil. Além disso, serão destacados os principais destinos da Bahia e sua evolução 
econômica e sustentável no referido período, além de abordar as principais políticas públicas, a 
geração de emprego e renda e as oportunidades turísticas e projetos para o ano de 2014.

Palestrantes: (Grade preliminar)

Domingos Leonelli – secretário de turismo do estado da Bahia;

Edival Passos – superintendente do Sebrae;

José Alves – presidente da ABAV.

PÚBLICO-ALVO

Adultos de ambos os sexos e faixa etária de 25 a 50 anos, classes A, B. Trade de turismo baiano 
e empresários do setor.

Nesse contexto, é fácil vislumbrar que a ampla utilização da imagem da apelante, sem autoriza-
ção (e sob os protestos desta), configurou violação aos direitos da personalidade, ato ilícito, ensejando 
o pagamento de indenização, independentemente da prova de prejuízos materiais ou morais.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 403 – Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de 
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Para o arbitramento da indenização, contudo, é relevante observar que a imagem da apelante foi di-
vulgada de maneira extremamente positiva, como símbolo da cultura baiana e verdadeiro atrativo para a 
captação de turistas do Brasil e do mundo.

A fotografia, inclusive, pode ser considerada bonita, por mostrar a apelante em trajes típicos, com 
expressão e gestos de alegria, cercada das tradicionais fitas do Senhor do Bonfim.
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Soma-se a isso o fato de que a imagem foi capturada durante um evento público, cultural e festivo, 
com ampla cobertura da imprensa, e que o foco não é a pessoa da apelante, por seus atributos, mas sim um 
dos grandes símbolos da cultura local: a vestimenta de baiana.

Ademais, os documentos acostados aos autos pela apelante revelam que, além da utilização no evento, 
a sua imagem foi divulgada em sites na internet (fls. 09/25) e em material publicitário (fl. 55). Contudo, não 
há provas de divulgação em jornais de grande circulação, como alegado na petição inicial.

Destarte, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbi-
tro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00.

A quantia não é elevada, a ponto de causar o enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo orde-
namento jurídico (art. 884, CC/02), porém não se mostra irrisória, atendendo às finalidades compensatória e 
pedagógica da condenação, lembrando que as apeladas possuem significativa capacidade econômica.

Ex positis, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, a fim de reformar a sentença 
e julgar procedentes os pedidos, para condenar as apeladas: a) a recolher todo o material com a imagem 
da apelante vestida de baiana, inclusive sites eletrônicos de sua responsabilidade, abstendo-se de utilizá-lo 
novamente sob pena de multa diária de R$500,00; e b) ao pagamento de indenização por violação ao direito 
de imagem, no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m, desde a data da realização do 
evento (12/12/2013), bem como correção monetária, pelo INPC, a partir do julgamento colegiado.

Condeno as apeladas, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 
sucumbência, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, quantia suficiente para remunerar o bom 
trabalho desempenhado pelos patronos da apelante nas duas instâncias.

*****

TJBA – Apelação nº 0053834-85.2009.805.0001, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Silvia Carneiro 
Santos Zarif, julgado em 24/05/2018

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE NO PARQUE 
PITUAÇU. QUEDA DE MONUMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO 
NO LOCAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA EXCLU-
SIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E ESTÉTI-
COS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 50.000,00 QUE SE ENCONTRA 
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPOR-
CIONALIDADE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS LESÕES SOFRI-
DAS PELA VÍTIMA. PEDIDO DE PENSÃO INDEFERIDO, DIANTE DA 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE PERMANENTE. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n º 0053834-85.2009.805.0001, da Comarca 
de Salvador, sendo Apelantes Thiago Conceição do Nascimento/Estado da Bahia e Apelados Estado da 
Bahia/Thiago Conceição do Nascimento.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e 
assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos em face da sentença (fls. 165/167), proferida 
pela Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que são partes TIAGO 
CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e ESTADO DA BAHIA.

O Autor ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS 
E MATERIAIS, alegando que, no dia 05.10.2009, estava na companhia dos seus amigos fotografando es-
culturas do artista Mário Cravo no Parque de Pituaçu.

Relata que ao posar para uma fotografia ao lado de um dos monumentos, a escultura virou e caiu em 
cima do seu braço, ficando preso por longo tempo.

Afirma que sofreu diversos procedimentos cirúrgicos no Hospital Geral do Estado, tendo de sofrer, 
inclusive a retirada de pele da sua perna para preencher a pele do braço lesionado.

Sustenta que não há qualquer delimitação ao redor do acidente para não se aproximar ou tocar nas 
esculturas do Parque de Pituaçu, não tendo conhecimento dos riscos que a aproximação da escultura repre-
sentava.

Por fim, requereu: i) indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); ii) 
indenização por danos estéticos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); iii) indenização por danos 
materiais no valor de R$ 363,47 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos); IV) o valor de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, até a data da decisão da presente ação, referente aos salários que 
deixou de receber.

Às fls. 165/167, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados para conde-
nar o réu no pagamento de: a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais 
e estéticos em favor da autora e R$ 216,26 (duzentos e dezesseis reis e vinte e seis centavos) a título de 
indenização por danos materiais, resolvendo o mérito do presente processo, com fulcro no artigo 487, I, do 
Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o Autor apelou (fls. 178/189), requerendo a reforma da sentença, sus-
tentando, em síntese: I) que uma semana após o acontecimento o Jornal a Tarde noticiou que a Coordenação 
de Gestão do Parque Pituaçu solicitou o isolamento individual das esculturas e determinou que o pessoal da 
segurança patrimonial oriente as pessoas a não manterem contato direto com os objetos; II) que o acidente 
resultou graves lesões para o demandado, cicatrizes, além da limitação física permanente ocasionada pela 
fratura exposta complexa do antebraço direito; III) que o acidente ocorrido com o autor afetou demasiada-
mente o seu estado de espírito, causando-lhe tristeza, já que o mesmo passou a suportar uma incapacidade 
total e permanente do membro superior direito, além das cicatrizes; IV) que os danos estéticos devem ser 
quantificado separadamente do dano moral, pois tratam de diferentes prejuízos; V) que o valor correto dos 
danos materiais é R$ 363,47 (trezentos e sessenta e três e quarenta e sete centavos), consistente em um tra-
vesseiro e outros tratamentos necessários para sua recuperação.
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Requereu, ao final, provimento do recurso, requerendo a reforma da sentença para que sejam majora-
dos os danos morais para R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) e os danos estéticos sejam majorados para R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais).

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 196/197.
Às fls 198/218, o Estado da Bahia apresentou apelação, requerendo a reforma da sentença, alegando 

em síntese: I) que houve culpa exclusiva da vítima; II) que o valor fixado a título de danos morais é exces-
sivo para o caso em comento, sendo fixado um valor que foge dos critérios da razoabilidade e proporcio-
nalidade; III) que o réu, Ente Público de Direito Interno, não pode ser condenado a pagar a quantia fixada, 
tendo em vista que toda condenação em seu desfavor acaba por afetar toda coletividade.

Instado a se manifestar, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão acos-
tada às fls. 221.

Elaborado o voto, devolvo os autos à Secretaria, nos termos do art. 931, do NCPC.

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos 
decorrente de acidente ocorrido no Parque de Pituaçu.

Segundo alegações do Autor, no dia 05.10.2009, estava na companhia dos seus amigos fotografando 
esculturas do artista Mário Cravo, no Parque de Pituaçu, quando ao posar para uma fotografia ao lado de 
um dos monumentos, a escultura virou e caiu em cima do seu braço, ficando preso por um longo tempo.

I – DA APURAÇÃO DA CULPA DO ACIDENTE
No tocante à tese levantada pelo Estado da Bahia em seu recurso, que o autor incorreu em culpa, já que 

para tirar a fotografia subiu no monumento, momento em que o mesmo despencou, razão não lhe assiste.
A responsabilidade a que está sujeito o Estado, pessoa jurídica de Direito Público, em regra geral, é 

aquela prevista no art. 37, § 6º, da CF, ou seja, de caráter objetivo, in verbis:

"Art. 37. [...]
[...]
§ 6º – 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".

Sobre o dispositivo em comento, pertinente é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades es-
tatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a 
terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão” 
(Direito Administrativo Brasileiro, 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622).

No caso dos autos, verifica-se que a conduta omissiva do réu teria constituído o fato gerador da res-
ponsabilidade civil (omissão específica), qual seja, a ausência de sinalização e informações quanto aos pe-
rigos atrelados aos monumentos localizados em local público, sem falar na falta de manutenção, conforme 
anunciado em reportagem jornalística (fl.28), noticiando que a falta de manutenção das esculturas já teriam 
sido denunciadas anteriormente. 
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Portanto, a responsabilidade do réu assenta-se na teoria do risco administrativo, pela qual o autor, 
desde que comprove a relação de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, fica dispensada 
de comprovar culpa ou dolo no caso concreto, sendo que o réu só poderá se desonerar da responsabilidade 
quando produzir prova nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro ou, 
ainda, de caso fortuito ou de força maior, ônus do qual não se incumbiu, conforme o art. 373, II do Código 
de Processo Civil.

Informado pela '‘teoria do risco’', a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos orde-
namentos, como responsabilidade objetiva. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau 
funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou 
omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade.

Nessa linha de raciocínio, não há que ser perquirido para fins de ressarcimento, o dolo ou culpa do 
agente, a licitude ou ilicitude da conduta, além do questionamento do bom ou mau funcionamento da Ad-
ministração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir.

II – DA FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL

In casu, o abalo moral decorre do próprio acidente e das lesões sofridas, da dor e da intranquilidades 
experimentadas pelo autor. Trata-se de dano moral presumido ou in re ipsa. Isso porque o abalo anímico é 
uma consequência cognoscível pelo julgador como decorrência lógica do ilícito.

Portanto, considerando que o dano moral se passa no interior da personalidade, fica evidente que o 
apelante sentiu as lesões que sofreu, mormente levando em consideração que ficou com o seu braço preso 
junto ao monumento por um período considerável de tempo, até a chegada do Samu.

Este sofrimento íntimo fica claro diante dos ferimentos experimentados pela ofendida, em decorrên-
cia do ato ilícito causado pelo ofensor.

Dos ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, colhe-se:

“Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral, está ínsito 
na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, 
por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 
palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de 
tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência 
comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, 
não há que se exigir prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as 
regras de experiência comum; provado que a vítima teve o seu nome aviltado, ou a sua imagem 
vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; 
decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, 
provado está o dano moral (Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Editora Atlas S. A., 2010, p. 90).

Quanto ao valor da reparação fixado para o dano moral, prevalece na doutrina a teoria que aponta 
para o caráter misto da indenização por danos imateriais: reparação cumulada com punição, considerando-
-se a teoria do desestímulo.

Preveem os arts. 944 e 945 do CC/02:
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Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, po-
derá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização 
será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Tais critérios auxiliam o julgador na fixação da penalidade que visa, quando possível, a reparação do 
dano, observando-se o caráter pedagógico-punitivo da indenização, respondendo o empregador pelos atos 
ilícitos praticados pelos seus agentes.

Os danos estéticos, por sua vez, referem-se às alterações na estrutura física do ofendido, capazes de 
provocar-lhe uma repulsa ou, apenas, distinção em relação aos demais.

No presente caso, analisando as fotografias dos autos (fls 38/43), verifica-se que o autor sofreu lesões 
de natureza grave em seu braço direito, o que o obrigou a procedimento cirúrgico ortopédico.

Pertinente ao quantum dessas indenizações, ressalte-se que, em matéria de danos morais e estéticos, 
não existem critérios objetivos ou limites para a fixação do montante indenizatório, devendo-se considerar 
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar a reincidência do ofensor, sem que 
isso represente enriquecimento indevido ao lesado.

Sobre a matéria, mais uma vez, trago à baila lição de Rui Stoco:
“Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e 
circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter 
compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o 
agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e 
desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma impor-
tância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar 
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.(Tratado de responsabilidade civil.7. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 733).

Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento 
injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o 
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular 
o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a 
máxima “indenizar sem enriquecer”.

Em resumo, tratando-se de dano moral e estético, nas hipóteses em que a lei não estabelece os crité-
rios de reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de “binômio do equilíbrio”, de sorte que a 
compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de 
ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, 
ou tão insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação 
do agravo recebido. (Tratado de responsabilidade civil.7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 1.733-1.734).

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:
"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 inten-
sidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do cau-
sador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 
presentes (Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116)".
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Então, embora o juiz não esteja subordinado a nenhum limite legal, deve atentar para o princípio da 
razoabilidade e estimar uma quantia compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do 
dano, sem esquecer da condição econômica das partes.

No caso em comento, os elementos probatórios dos autos atestam que a lesão à integridade física do 
autor, além de resultar em deformidade permanente, comprometendo para sempre a sua aparência física e, 
por conseguinte, estética.

Diante dos fatos acima mencionados; as condições das partes envolvidas no litígio, a sequela consta-
tada, tenho como razoável a condenação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada pelo Juízo 
de primeiro grau, valor esse que engloba os danos morais e estéticos, atendendo ao caráter compensatório, 
punitivo e pedagógico da indenização.

III – DO PEDIDO DE PENSÃO
No tocante ao pedido de pensão consistente no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até a data da 

decisão da presente ação não se revela possível.
Isso porque, apesar de o Autor ter sofrido lesões de ordem permanente, não há nos autos laudo pe-

ricial que ateste que o autor está inapto para o trabalho, sendo extemporâneo o laudo pericial apresentado 
juntamente com as razões de apelação, tendo em vista que não houve manifestação do Estado da Bahia a 
respeito do documento, bem como não houve análise do magistrado de primeiro grau, restando preclusa a 
juntada do documento.

Na lição de Didier Jr., " a preclusão consiste na perda do poder processual em razão do seu não 
exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)" (Curso 
de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Portanto, não comprovando o Apelante excepcionalidade legal para a juntada dos documentos em 
sede recursal, não podem eles ser conhecidos nesta Corte.

Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência dos Tibunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRI-
ÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NA SERASA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
APELO DA RÉ. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CA-
RACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA EMINENTE-
MENTE DOCUMENTAL (CPC, ART. 396). NULIDADE NÃO ACOLHIDA [...].
“Na sistemática do Código de Processo Civil, a prova documental é produzida no momento 
próprio, seja, com a inicial e com a contestação, admitindo-se a juntada de documento em 
fase posterior na hipótese da necessidade de se demonstrar fatos novos, ocorridos depois dos 
articulados, ou ainda para contrapor a documentos já acostados ao processo” (STJ, Ministro 
Vicente Leal) [...] (Apelação Cível n. 2011.007882-5, de Orleans, rel. Des. Luiz Carlos Freyes-
leben, j. 9-6-2011).
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTA CORRENTE E CORRELATOS. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. [...] JUNTADA 
DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. CÓPIA DE ALGUMAS AVENÇAS. DO-
CUMENTOS DISPONÍVEIS NO MOMENTO QUE A PARTE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. 
PRECLUSÃO CARACTERIZADA. JUNTADA INDEFERIDA.
Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, 
ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma 
artigo 397 do CPC, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos depois dos 
articulados ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada 
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a ação [...] (Apelação Cível n. 2012.080750-4, de Tubarão, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 
16-5-2013).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 
MORAIS. RECURSO DA CORRÉ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGA-
MENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO OU UTILIDADE DAS PROVAS PRETENDIDAS. PRO-
EMIAL REPELIDA.
PRETENSÃO À JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVARIAM, EM TESE, A RELA-
ÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES SOMENTE COM O APELO. INVIABILIDADE. FALTA 
DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO OU FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR A IMPOSSI-
BILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. INTELI-
GÊNCIA DOS ARTS. 396 E 397, DO CPC. APLICAÇÃO DOS ARTS. 183 E 473, DO MESMO 
CÓDIGO. RECURSO DESPROVIDO NO TÓPICO. O momento oportuno para a juntada de 
documento ocorre, em regra, para o autor quando ajuizada a demanda, e para o réu no instan-
te em que ofertar a peça contestatória (art. 396, do CPC). [...] (Apelação Cível n. 2013.040548-
2, de Forquilhinha, rel. Des. Gerson Cherem II, j. 18-7-2013).

IV – DANOS MATERIAIS
Por último, o autor alega que o valor correto dos danos materiais é de R$ 363,47 (trezentos e sessenta e 

três reais e quarenta e sete centavos), tendo a sentença de primeiro grau fixado o valor o valor de R$ 215,26 
(duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).

Compulsando os fólios processuais, em especial a documentação juntada pelo autor (fls. 30/32) no 
momento da propositura da ação, verifica-se a juntada de “canhotos” de cartão de crédito, contudo, sem 
especificações, não permitindo averiguar se as despesas realmente foram gastas com autor ou com terceiro, 
fato esse que tornam inválidos tais documentos para fins de apreciação dos danos materiais.

Desta forma, como posto na sentença, entendo que somente foram comprovadas as despesas apresen-
tadas através de cupons fiscais, o que totaliza R$ 216,26 (duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), 
não havendo que se falar em alteração.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sen-
tença de primeiro grau em todos os seus termos.

TJBA – Apelação nº 0000534-67.2011.805.0187, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Baltazar Miranda Sa-
raiva, julgado em 24/05/2018

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DA FILHA DOS AUTO-
RES POR ELETROCUSSÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADO-
RA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CON-
SUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. 
FATO DE TERCEIRO E CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADOS. 
LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INSTALAÇÃO DE RAMAL DE 
LIGAÇÃO ELÉTRICA NO IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MA-
NUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO DA 
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RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MO-
RAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 700.000,00 (SETE-
CENTOS MIL REAIS). REDUÇÃO PARA O IMPORTE EQUIVALENTE 
A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES, EM OBSERVÂNCIA À JURIS-
PRUDÊNCIA DO STJ PARA AS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO POR 
DANO-MORTE, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMEN-
TO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE INDEPENDE DE PROVA, POR SER 
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO FALECIMENTO, DESDE QUE LIMITA-
DA AO PISO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEN-
SIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO DEVIDA AOS 
PAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL 
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVI-
DOS. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0000534-
67.2011.8.05.0187, em que figuram, como Recorrentes, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA 
– COELBA, AYOVAL DOS SANTOS SILVA e JUDILCE DOS SANTOS SILVA, e como Recorridos, 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA – COELBA, AYOVAL DOS SANTOS SILVA, JU-
DILCE DOS SANTOS SILVA e SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à 
Apelação da Ré, para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o importe equivalente 
a 500 salários-mínimos vigentes, totalizando o valor de R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil 
reais), devidamente corrigido a partir deste arbitramento e com juros de 1% ao mês desde a data do evento 
danoso, e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Adesivo dos Autores, para con-
denar a Ré ao pagamento das despesas de funeral e sepultamento da filha dos Acionantes, limitadas ao mí-
nimo previsto na legislação previdenciária, devidamente corrigido pelo IPCA-E e com juros de mora de 1% 
ao mês desde a data do evento danoso, valor este a ser apurado em sede de liquidação, bem como condenar a 
Ré ao pagamento de pensão mensal aos Autores correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo entre 
01/03/2019, mês seguinte ao que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, e 01/02/2030, quando completaria 
25 (vinte e cinco) anos, oportunidade em que deve ser a pensão reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mí-
nimo até a morte dos beneficiários ou até 01/02/2075, data em que a menor falecida completaria 70 (setenta) 
anos, o que ocorrer primeiro, e, por fim, manter a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da totalidade da condenação 
referente à lide principal, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para a litisdenunciada, e assim o 
fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por AYOVAL DOS SAN-
TOS SILVA e JUDILCE DOS SANTOS SILVA contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA 
BAHIA – COELBA, em virtude da morte da sua filha, que foi eletrificada em rede de energia elétrica, 
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cujos serviços foram realizados pela Demandada na casa de sua avó materna, na Rua Professor Divaldo 
Franco, s/n, centro de Paramirim-Ba.

Alegam os Autores que os serviços de ligação de energia realizados pela COELBA deram causa ao 
fatídico acidente, salientando, ainda, que a alimentação da rede de energia elétrica ao imóvel descrito na 
inicial, fora realizada há mais de 15 (quinze) anos, entretanto, a Demandada jamais realizou nenhum ato 
de manutenção. Por tais razões, requereram a condenação da Acionada ao pagamento de indenização por 
danos morais, materiais, decorrentes das despesas com o sepultamento, e pensão mensal vitalícia.

Citada, a Ré apresentou contestação às fls. 36/47, arguindo inicialmente a denunciação à lide da Segu-
radora BRADESCO SEGUROS, em razão do contrato de seguro firmado com a denunciada, que abrange 
cobertura total de danos a terceiros. Quanto ao mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre o 
suposto dano e o serviço prestado pela Acionada, ponderando ainda que haveria culpa exclusiva de terceiro, 
que não manteve vigilância sobre a vítima. Rechaça, por fim, os pedidos referentes à indenização por danos 
morais e materiais, bem como o requerimento de pensão vitalícia.

Por sua vez, a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contestação às 
fls. 127/144, alegando a ausência de culpa e responsabilidade civil desta em relação ao evento ocorrido, bem 
como requer sejam respeitados os limites e coberturas contratados na apólice.

Às fls. 227/236 veio o laudo pericial realizado pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia.

Devidamente intimados, os Autores, a Ré e a Denunciada apresentaram alegações finais às fls. 
252/259, fls. 261/271 e fls. 290/305, respectivamente.

Sobreveio a sentença constante das fls. 334/341, tendo o juiz singular indeferido o pedido de denun-
ciação à lide, por entender que não seria cabível nas ações que envolvam relação de consumo, e, no mérito, 
julgado parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a Ré ao pagamento de danos 
morais no valor equivalente a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), acrescido de juros de mora legais devi-
dos a partir da data do evento danoso (27/09/2004) e correção monetária calculada pelos índices adotados 
pelo TJBA a partir da data do seu arbitramento. No mais, condenou a empresa Acionada ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação.

Em seguida, a SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A, substituta pro-
cessual da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, opôs Embargos de Declaração às fls. 
344/349, que foram acolhidos em decisão de fls. 381/382, tendo o juízo a quo colmatado a sentença de fls. 
334/341, cujos itens 39 e 40 passaram a ter a seguinte redação:

“39 – Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, e 
na lide principal JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inicialmente for-
mulados, CONDENANDO a Ré/COELBA ao pagamento de danos morais aos autores no 
valor equivalente a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) acrescidos de juros de mora legais 
devidos a partir da data do evento danoso (27/09/2004) e correção monetária calculada pelos 
índices adotados pelo E. TJ-BA a parir da data do seu arbitramento.

40 – Condeno a Ré ao pagamento das custas, em atenção ao princípio da causalidade, bem 
como aos honorários advocatícios sucumbenciais, que, à luz dos arts. 84 e 85, § 2º do NCPC, 
fixo em 20% sobre o valor da totalidade da condenação referente à lide principal, assim 
como condeno à denunciante/COELBA aos honorários advocatícios no valor de 10% sobre 
o valor da causa para a litisdenunciada.”.
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Irresignada, a Ré interpôs recurso de Apelação às fls. 385/413, salientando que, no caso em tela, o 
fatídico incidente ocorreu em virtude da menor entrar em contato com a rede de fiação elétrica, o que teria 
sido causado pela proximidade do pavimento superior do imóvel em relação à rede de energia. Aduz, ain-
da, que de acordo com a regulamentação técnica, qual seja, a NBR 5434, as redes e fiações elétricas são 
acobertadas por uma zona de servidão no qual construções não podem ultrapassar o perímetro de 1.5m de 
distanciamento da rede. Neste contexto, afirma que a rede elétrica já estava instalada no local há muito tem-
po, mesmo antes de existir a construção irregular realizada pelos Apelados, não podendo a Concessionária 
ser responsabilizada por quaisquer danos, já que agiu em total conformidade com as regras estabelecidas, 
mormente aos padrões determinados pela ABNT.

Acrescenta, ainda, que “os próprios requerentes, ora Apelados, confessam que as instalações da 
rede elétrica estariam postas naquele local há mais de 15 anos. Atestando, assim, a irregularidade na 
ampliação do imóvel, vindo a aproximá-lo dos fios de alta tensão, de forma que não poderia ser imputada 
responsabilidade a Apelante vez que é inequívoco aos autos que o fato objeto da lide decorreu exclusiva-
mente de fato de terceiro”.

Invoca a teoria da causalidade adequada, salientando que se considera causa do resultado apenas a 
conduta antecedente reputada razoável para gerar o evento.

Sobre o contato da vítima com a rede, pontua que há de ser observado: (i) que o imóvel foi constru-
ído fora dos padrões que devem ser respeitados, estabelecidos pelas normas técnicas de segurança; (ii) a 
ausência de dever de cuidado do responsável, agindo de forma negligente, já que não mantivera a vigilância 
sobre a menor.

Ademais, assevera que a sua responsabilidade é subjetiva, defendendo, para tanto, que a responsabili-
dade objetiva só pode ser imputada quando se trate de conduta comissiva, o que entende não ser o caso da 
presente demanda.

De outro giro, afirma que “a causa do acidente não foi uma suposta conduta omissiva da Coelba, 
como que fazer crer as partes Apeladas na exordial, mas sim diante de fato de terceiro e culpa in vigilando 
dos Apelados, pelo que, in casu, resta claramente configurada hipóteses típicas de excludente de respon-
sabilidade”.

Assim, entende que os Apelados não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de ato ilícito pratica-
do pela concessionária, motivo pelo qual entende que não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade 
pelos danos eventualmente sofridos pela parte.

Pontua também que a indenização não pode ser exacerbada, a fim de evitar o enriquecimento sem 
causa dos Apelados, requerendo, assim, que seja reduzido o quantum indenizatório fixado pelo juízo de 
origem.

Insurge-se, de igual forma, em relação à exclusão da denunciada da lide, alegando que a única hipóte-
se na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é exatamente 
o caso de denunciação do segurador ao processo nos contratos de seguro celebrados pelos fornecedores 
para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, invocando ainda o art. 101, inciso 
II, do CDC.

Registra, ainda, que a Denunciada, quando da defesa apresentada, não impugnou a denunciação à lide 
feita pela Denunciante, alinhando a tese de defesa ao que fora argumentado pela segurada, requerendo, para 
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tal, a improcedência dos pedidos autorais e que, caso fosse entendida a responsabilidade da segurada, que 
esta fosse limitada aos termos da cobertura contratada.

Por fim, afirma que o ônus sucumbencial foi fixado de forma desproporcional, na medida em que 
apenas um terço dos pedidos autorais foram acolhidos em sentença. Ademais, em relação aos honorários 
advocatícios, pontua que estes foram arbitrados indevidamente em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, quando não deveriam ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento), em razão da realidade 
fática constituída nos autos.

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para: (i) reformar a sentença, julgando im-
procedentes os pedidos formulados na inicial; (ii) reformar a sentença, acolhendo a denunciação à lide da 
Seguradora, bem como declarar inexigível o pagamento de honorários sucumbenciais a esta; (iii) alternati-
vamente, reformar a sentença determinando a redução do quantum indenizatório e a proporção do ônus da 
sucumbência fixada pelo juízo de origem; (iv) caso mantida a condenação da Apelante, que seja especifica-
do que a condenação da Recorrente e da Seguradora deverá ser rateada entre ambas no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) para cada.

Intimada, a SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A apresentou con-
trarrazões às fls. 424/433, chamando atenção para a impossibilidade de denunciação à lide, ante a disposi-
ção contida no art. 88 do CDC, destacando que a referida norma é aplicada não apenas às demandas que 
discutem fato do produto ou do serviço, sendo estendida a todas as ações que envolvem relação de consumo, 
conforme posicionamento do STJ. Assim, defende a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do 
pedido de denunciação à lide formulado pela Ré, bem como em relação aos honorários fixados em favor 
da litisdenunciada. Subsidiariamente, caso acolhido o pedido de denunciação à lide, requer que eventual 
responsabilidade da Seguradora seja limitada aos termos da apólice.

Por sua vez, os Autores interpuseram Recurso Adesivo às fls. 443/472, insurgindo-se em relação ao 
capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dos gastos com funeral da víti-
ma e de pensionamento aos Demandantes.

Quanto aos danos materiais, aduzem que, apesar de não terem juntado aos autos comprovantes com 
o valor exato do dispêndio com o funeral e enterro de sua filha, dúvidas não há que o referido gasto efeti-
vamente ocorreu. Assim, asseveram ser descabida a exigência de comprovação da ocorrência de despesa 
funerária para a reparação do dano material, tendo em vista que, sendo incontroverso o óbito, as despesas 
com o funeral são presumidas.

Já em relação ao pensionamento, afirmam que o posicionamento adotado pelo juízo de origem viola 
frontalmente a Súmula nº 491 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é indenizável o acidente que 
causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Salientam que a pensão alimentícia, no caso dos autos, difere do contexto da prestação que se dá dos 
genitores para os seus descendentes, na medida em que, enquanto a pensão alimentícia usualmente paga 
aos filhos e ex-cônjuges ou companheiros leva em conta a impossibilidade de subsistência por si próprio 
do alimentando e a possibilidade da prestação do alimentante, a pensão pleiteada pelos Autores vale-se da 
solidariedade familiar.

E acrescentam: “Não se busca aqui, a completa subsistência dos pais, mas sim o dimensionamento 
da convivência de Eduarda com sua família, contribuindo para a melhoria do núcleo familiar, o que é de 
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praxe em famílias não abastadas como a em questão. Participando de um núcleo familiar, os integrantes 
colaboram uns com os outros, para a manutenção de todo o conjunto”.

Ante o exposto, requerem seja provido o Recurso Adesivo, para reformar parcialmente a sentença, no 
sentido de acolher o pedido de indenização por danos materiais relativos às despesas realizadas com funeral 
e sepultamento, bem como o pedido de pensão alimentícia vitalícia aos Recorrentes, ou até a expectativa de 
vida indicada pelo IBGE.

Às fls. 455/472, os Autores apresentaram contrarrazões à Apelação da Ré.

Por sua vez, às fls. 479/488, a Ré apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo.

Com este relato, nos termos do art. 931 do CPC, encaminhem-se os autos à Secretaria, para inclusão 
em pauta.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e do Recurso Adesivo inter-
postos pelas partes.

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por 
AYOVAL DOS SANTOS SILVA e JUDILCE DOS SANTOS SILVA contra a COMPANHIA DE ELE-
TRICIDADE DA BAHIA – COELBA, em virtude da morte da sua filha, que foi eletrificada em rede de 
energia elétrica na casa de sua avó materna, sob o fundamento de que os serviços de ligação de energia 
realizados pela Ré deram causa ao fatídico acidente. Por tais razões, requereram a condenação da Acionada 
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), danos 
materiais decorrentes das despesas com o sepultamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pensão 
mensal vitalícia no valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos.

Em sentença de fls. 334/341, integrada às fls. 381/382, o juízo a quo julgou improcedente a denuncia-
ção à lide da BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, e julgou parcialmente procedente 
o pleito autoral, condenando a Ré ao pagamento de danos morais aos Autores no valor equivalente a R$ 
700.000,00 (setecentos mil reais), acrescidos de juros de mora legais devidos a partir da data do evento 
danoso (27/09/2004) e correção monetária calculada pelos índices adotados pelo TJBA, a partir da data do 
seu arbitramento. No mais, condenou a Acionada ao pagamento das custas processuais e honorários advoca-
tícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação referente à lide principal, assim 
como condenou a Denunciante/COELBA aos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa para a litisdenunciada.

Inconformada, a COELBA interpôs Apelação às fls. 385/413, requerendo a reforma da sentença para 
que: (i) sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial; (ii) seja acolhida a denunciação 
à lide da Seguradora, declarando-se inexigível o pagamento de honorários sucumbenciais a esta; (iii) al-
ternativamente, seja reduzido o quantum indenizatório e determinada a distribuição proporcional do ônus 
sucumbencial; (iv) caso mantida a condenação, que seja especificado que deverá ser rateada entre a Recor-
rente e a Seguradora no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Por sua vez, os Autores interpuseram Recurso Adesivo às fls. 443/472, insurgindo-se em relação ao 
capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dos gastos com funeral da víti-
ma e de pensionamento aos Demandantes.
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Feitas estas considerações, passo a apreciar os recursos.

1 – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA

Com efeito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda em apreço, obsta a de-
nunciação à lide da Seguradora contratada pela Concessionária, o que não impede, entretanto, o seu direito 
de regresso, conforme previsão do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser 
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, 
vedada a denunciação da lide.

Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDA-
DE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RELAÇÃO DE CON-
SUMO. DESCABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INTERRUPÇÃO 
INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TER-
MO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código 
de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai 
a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Verifica que o Tribunal a quo decidiu de 
acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe a denunciação da lide 
nos casos de demanda que envolva relação de consumo. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A 
origem decidiu, com base nas provas dos autos, que ficou configurado dano moral reparável, ao 
tempo que entendeu razoável o valor da condenação. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, 
o referido entendimento por demandar análise de matéria fática, obstado pela Súmula 7/STJ. 
4. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos da jurisprudência desta Corte, os 
juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data 
do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no 
AREsp nº 621.283/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 
06/08/2015, DJe 17/08/2015).

De igual forma, já se posicionou esta Quinta Câmara Cível:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DO FILHO DA 
AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CON-
CESSIONÁRIA COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
(AGRAVADA). PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS NO VALOR DE 01 (UM) SA-
LÁRIO MÍNIMO. REQUERIDA A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA RSA 
SEGUROS, PELA AGRAVADA. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DE ALI-
MENTOS PROVISIONAIS E DEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE. A COMPROVAÇÃO 
DE QUE O ACIDENTE FOI PROVOCADO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA DA AGRA-
VADA NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. IMPOS-
SIBILIDADE. APLICAÇÃO IN CASU DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL 
PREJUDICADO. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 0018751-64.2016.8.05.0000, Quinta Câma-
ra Cível, Relatora: Desª. ILONA MÁRCIA REIS, publicado em 07/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETRO-
CUSSÃO. POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO 
CONFIGURADA. CONSUMIDOR BYSTANDER. ART. 17 DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA 
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LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. AMPLIAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. 
DIREITO DE REGRESSO A SER PERSEGUIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 125, §1º 
DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, cumpre es-
clarecer que a relação estabelecida, ao contrário do que alega a agravante, é consumerista, 
aplicando-se o art. 17 do CDC que prevê a figura do consumidor por equiparação, o chamado 
bystander. 2. No que se refere a denunciação da lide, o art. 125, §1º do CPC prevê a possibili-
dade de exercício do direito de regresso em demanda autônoma, ou seja, é uma modalidade de 
intervenção de terceiro facultativa. 3. Tratando-se de relação especial de consumo, o Código 
de Defesa do Consumidor afasta a possibilidade de denunciação no art. 88. Para mais, o 
Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que esta proibição não se 
restringe às hipóteses de responsabilidade do comerciante por fato do produto, sendo aplicável 
nos demais casos de responsabilidade civil por acidente de consumo. (TJBA, Agravo de Instru-
mento nº 0024119-54.2016.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. JOSÉ EDIVALDO 
ROCHA ROTONDANO, publicado em 12/05/2017).

Ademais, cabe pontuar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que esta 
proibição não se restringe às hipóteses de responsabilidade do comerciante por fato do produto, sendo 
aplicável nos demais casos de responsabilidade civil por acidente de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). A 
propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CI-
VIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE BUEIRO. CONSUMIDOR POR EQUI-
PARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA 
À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 
12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Ainda que não tenham participado 
diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à 
proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. A vedação à denunciação da lide prevista 
no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do co-
merciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo também aplicável nas demais hipó-
teses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 3. Agravo 
regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp nº 589.798/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

Percebe-se, portanto, que a sentença vergastada se baseou na jurisprudência atual, a qual entende pela 
impossibilidade de se utilizar do instituto da denunciação à lide nas relações de consumo.

Importante esclarecer também que a denunciação da lide não se confunde com o chamamento ao pro-
cesso previsto no art. 101, inciso II, do CDC, modalidade de intervenção de terceiro que não visa assegurar 
o direito de regresso, como requer a Apelante, mas sim de ampliar subjetivamente a demanda, incluindo 
codevedor no polo passivo da demanda.

Superado esse ponto, passa-se a análise dos elementos da responsabilidade civil incidentes na espécie.

2 – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ

No caso em apreço, a demanda versa sobre a responsabilidade civil da COELBA em razão do óbito 
da filha dos Autores, ocorrido em decorrência de choque elétrico pelo contato da menor com o padrão de 
energia elétrica na residência de sua avó materna.

Muito embora a Apelante alegue que sua responsabilidade seria subjetiva, é cediço que a Ré, na con-
dição de concessionária do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causa-
dos a terceiros, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:
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Art. 37. (Omissis)

§ 6º 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, as-
segurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a marca da responsabilidade objetiva “é a desnecessidade 
de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente o serviço. O fator culpa, então, fica 
desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva” (in Manual de Direito Administrativo. 
Rio da Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 511).

Portanto, o dever de indenizar exsurge pela demonstração da existência de uma conduta ilícita, do 
dano e do nexo causal.

Ademais, a situação em exame sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Como bem 
destaca Bruno Miragem, “o CDC expressamente indica sua aplicabilidade aos serviços públicos, em diver-
sos momentos. Primeiro, ao referir quando trata da definição legal de fornecedor das 'pessoas de direito 
público' (art. 3º, caput). A seguir, ao estabelecer como princípio da Política Nacional das Relações de 
Consumo, a melhoria dos serviços públicos (art. 4º, VII); ao mesmo tempo em que consagra como direito 
básico do consumidor a adequada e eficaz prestação (art. 6º, X). E, por fim, estabelecer expressamente no 
artigo 22, uma série de deveres aos fornecedores de serviços públicos” (in Direito do Consumidor. Rio de 
Janeiro: Revista dos Tribunais, pág. 104).

Nesse aspecto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumido-
res por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequa-
das sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, o art. 6º, inciso I, do CDC estabelece ser direito básico do consumidor a proteção da vida, 
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços consi-
derados perigosos ou nocivos.

No caso concreto, a Ré defende que deve ser afastada a sua responsabilidade por fato de terceiro, 
em razão de o imóvel ter sido construído fora dos padrões que devem ser respeitados, estabelecidos pelas 
normas técnicas de segurança, bem como pela ausência de dever de cuidado do responsável, já que não 
mantivera a vigilância sobre a menor. Aponta, nesse sentido, que o acidente jamais teria ocorrido se estives-
sem ausentes um dos dois fatores de risco infringidos pela vítima, razão pela qual teria agido legalmente a 
concessionária de energia elétrica, nada contribuindo para o evento danoso.

Segundo Bruno Miragem, a referida excludente de responsabilidade “opera-se apenas se o dano tiver 
sido causado por evento cuja causa deva-se apenas à própria conduta do consumidor ou de terceiro. Não 
há de se referir, portanto, de culpa concorrente do consumidor como causa de exclusão de responsabilida-
de, ainda que se possa admitir, no caso concreto, a possibilidade de redução do quantum da indenização. 
(…) A demonstração da existência de culpa exclusiva da vítima [ou de terceiro] deve ser cabalmente de-
mostrada pelo fornecedor para eximir-se da responsabilidade” (in Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: 
Revista dos Tribunais, pág. 283).

Não obstante as alegações da COELBA, depreende-se do conjunto probatório acostado aos autos que 
o choque que levou a óbito a filha dos Autores foi causado em decorrência da inadequação de isolamentos 
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entre cabos elétricos de alimentação da concessionária e os cabos do padrão existente no local dos fatos 
onde ocorreu o evento danoso.

Nesta senda, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, é imperioso destacar que o laudo pericial, 
bem como a prova testemunhal e as fotografias de fls. 28/29, são contundentes e comprovam que o choque 
elétrico descrito na exordial ocorreu em razão da má prestação de serviços por parte da Ré.

Vejamos as conclusões do laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia 
acostado às fls. 227/236:

“EXAMES

DO LOCAL: Todas as posições citadas neste laudo referem-se a uma pessoa no interior do imó-
vel em lide, no segundo piso, direcionado para a rua frontal (Rua Divaldo Franco). Tratava-se de 
imóvel residencial urbano, no endereço supracitado, de esquina, composto de dois pavimentos, 
sendo o segundo andar uma residência com ampla área aberta em suas regiões frontal e lateral 
direita (terraço/sacada). Ver fotografia de nº 01. O barrote (cano metálico) onde se encontrava 
instalado a entrada de energia elétrica desta referida residência localizava-se junto à gra-
de metálica de proteção do terraço do segundo andar, ou seja, apresentada distância zero 
do retrocitado terraço. Ver seta nas fotografias de nºs. 01 e 02 e fotografia nº 03. A altura de 
conexão dos cabos elétricos de alimentação da concessionária com o retrocitado barrote junto 
à grade metálica de proteção deste segundo piso era de 1,30m (um metro e trinta centímetros) 
de laje (piso do segundo andar). Ver fotografia de nº 03 e croqui I. Também foram observadas 
inadequações de isolamentos entre os cabos elétricos de alimentação da concessionária e 
os cabos do padrão da residência, ver setas nas fotografias de nºs. 03, 04, 05 e 06, estando 
visíveis as exposições de fios sem as capas em plásticos de proteção, numa altura média de 
0,74m (setenta e quatro centímetros) da referida laje (piso do 2º andar).

(…)

DAS EVIDÊNCIAS:

1. Nas “Normas para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição 
a Edificações Individuais”, normas estas preconizadas pela Concessionária COELBA, encon-
trarão:

– Item 4.5.1 Condições gerais para instalação de ramal de ligação:

– Letra C – “Não ser acessível através de janelas, sacadas, escadas, ou outros locais de acesso 
de pessoas”

– Item 4.5.4 – “A distância mínima dos condutores a janelas, escadas, terraços ou locais asse-
melhados é 1,2m”

2. A distância dos condutores de energia elétrica e o terraço da residência era zero (bar-
rote junto à grade de proteção – ver fotografia de nº 02), norma esta não preconizada pela 
Concessionária de fornecimento elétrico (Item 4.5.4 – “1,2m”). Baseados na Letra “C” do 
Item 4.5.1, esta ligação não poderia ter sido executada, visto que se encontrava acessível 
através da sacada ao acesso de pessoas.

CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, concluem os Peritos que no local em epígrafe, em época que 
não podem precisar, ocorrera a Instalação de Ramal de Ligação Elétrica, e que a referida 
ligação encontrava-se fora das normas de segurança. (…)”. (Grifos nossos).

Extrai-se do referido laudo que a instalação de ramal de ligação elétrica no imóvel encontrava-se em 
desconformidade com as normas de segurança, dando causa à morte da filha dos Autores, não podendo a 
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COELBA se eximir de sua responsabilidade, simplesmente alegando que não é responsável pelo evento 
danoso.

Destarte, não importa para a configuração de responsabilidade da Concessionária se a fiação já se en-
contrava naquele local antes da edificação, tampouco a irregularidade da ampliação do imóvel onde ocorreu 
o acidente, na medida em que o serviço público prestado pela COELBA deve ser regular e seguro, sendo 
inerente à atividade que desenvolve o seu dever de realizar a manutenção e fiscalização de todo o sistema 
de distribuição de energia elétrica.

Assim, constata-se que a Ré deveria modificar o local da fiação elétrica, diante da manifesta situação 
de risco, vez que os condutores de energia elétrica se encontravam acessíveis através da sacada do imóvel, 
não sendo observada a distância regulamentar pela Concessionária, que possui dever fiscalizatório. Portan-
to, depreende-se que o acidente foi, indubitavelmente, consequência da má prestação do serviço de distri-
buição de energia elétrica na localidade do acidente.

Dessa forma, analisando a dinâmica de como teria ocorrido o acidente, o desrespeito da Ré às normas 
de segurança para a instalação da rede elétrica no imóvel, e a ausência de manutenção e fiscalização, con-
tribuíram como causas diretas e efetivas do acidente.

De igual modo, resta comprovado o nexo de causalidade, na medida em que o fato concreto gerador 
do dano foi decorrente de falha na prestação de serviços pela Ré, sendo inconteste a ocorrência da morte 
da menor em razão de choque elétrico, consoante se depreende da certidão de óbito de fl. 245, em que está 
descrita como causa do falecimento “Parada Cardio-Respiratória, Choque elétrico”.

Lado outro, feita a análise dos fatos, à luz da prova produzida, insubsistente é a tese de excludente 
de responsabilidade, pois não demonstrado que o acidente foi resultante de fato de terceiro e de culpa in 
vigilando dos responsáveis da menor.

Reconhecida a responsabilidade da COELBA, passa-se à apreciação dos pedidos indenizatórios.

3 – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que diz respeito ao dano moral, é irrefutável que o multicitado incidente causou dor, angústia e 
abalos psicológicos aos genitores da menor, que suportarão por toda a sua vida as consequências do trauma 
decorrente da morte precoce de sua filha, que teve sua vida ceifada antes mesmo de completar dois anos de 
idade.

Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, a perda de um filho é, indene de dúvidas, uma das 
maiores dores que um ser humano possa sentir.

Neste particular, irretocável a sentença ao consignar que “A análise dos fatos demonstra que a parte 
Autora sofreu constrangimento, aborrecimento e transtornos causados pela ré, pela perda de sua filha de 
apenas um ano e oito meses de idade, frustrando todas as expectativas de um futuro de ver a sua filha falar, 
sorrir, ter-se em seu colo, abraçar-te, enfim isso não mais aconteceria, principalmente nas condições trági-
cas em que se deu seu falecimento, a toda evidência causou dor, sofrimento e abalo na harmonia psíquica 
de seus familiares, privando precocemente de sua companhia” (fl. 337).

Inclusive, em caso semelhante ao dos autos, já se manifestou o TRF da 3ª Região: “É óbvio, eviden-
te, patente e comovente o sofrimento, o padecimento moral, a angústia e as seqüelas perenes suportadas 
por um pai e por uma mãe, surpreendidos com a abrupta, repentina e violenta perda de seu filho em tenra 
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idade, em virtude de eletrocussão (...)” (TRF-3, Apelação Cível nº 1277986/SP 0006274-53.2008.4.03.9999, 
Sexta Turma, Relator Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/06/2013, publicado em 14/06/2013).

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça vem consagrando o chamado dano por 
ricochete, sendo aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha 
a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo 
direto.

Nessa perspectiva, reconhece-se que o elo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de 
acidente com seus pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se 
que desse laço se origina, com o acidente de um filho, a dor, o sofrimento e a angústia nos seus genitores, o 
que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSI-
TO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MO-
RAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMI-
DADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO 
NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado 
necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, 
o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo 
a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que inter-
liga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao 
vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a 
dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a proposi-
tura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo. 3. No presente 
caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto 
prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim 
de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência 
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no 
AREsp nº 1.099.667/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 
24/04/2018, DJe 02/05/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPON-
SABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DA-
NOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMEN-
TO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Presume-se o dano moral na 
hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela 
perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, víti-
mas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente 
querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode 
variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de fami-
liar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo 
magistrado para arbitrar o valor da reparação. (…). (STJ, AgInt no REsp nº 1.165.102/RJ, Quarta 
Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

Caracterizado, então, o dano extrapatrimonial, cabe proceder à sua quantificação.

Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido pela 
parte violadora à vítima. À míngua, portanto, de parâmetros legais, matemáticos ou exatos, utiliza-se o 
prudente arbítrio, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, sem esquecer-se do potencial 
econômico do agente, das condições pessoais da vítima e, por fim, a natureza do direito violado.
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Acerca da matéria, ensina Carlos Alberto Bittar que “na fixação da indenização por dano moral, o 
julgador deve atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão e sua repercussão e as circuns-
tâncias fáticas” (in Reparação Civil por Danos Morais: a questão da fixação do valor, Tribuna da Magistra-
tura, caderno de doutrina, julho/96, p. 36).

Neste particular, são as lições do professor Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) 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 intensida-
de e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do 
dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (in 
Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 116).

Ainda sobre o tema, no julgamento do REsp nº 246.258/SP, afirmou o Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira:

“O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Jus-
tiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, não se 
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifes-
tos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao 
grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos 
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procu-
rar desestimular o ofensor a repetir o ato”.

Destarte, o arbitramento da indenização a título de danos morais deve ser procedido com moderação, 
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo impingir ao causador do dano 
um impacto capaz de desestimulá-lo a praticar novos atos que venham a causar danos a outrem, mas que 
não represente, evidentemente, enriquecimento se causa da vítima.

Sobre o tema, dispõe o Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá 
o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

In casu, fazendo-se um juízo de valoração da gravidade do dano e da situação econômica-financeira 
das partes, dentro das circunstâncias do presente caso concreto, tenho que o quantum indenizatório fixado 
em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) se mostra excessivo, extrapolando os limites da razoabilidade e 
proporcionalidade, convertendo-se em fonte de enriquecimento sem causa dos Autores.

Ademais, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, em regra, para as hipóteses de 
dano morte, a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valores entre 300 e 500 salários-mínimos. 
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACI-
DENTE AÉREO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PATAMAR RAZOÁVEL EM CONSO-
NÂNCIA COM OS VALORES ESTIPULADOS POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLO-
GOS. SÚMULA 07/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE 
CIVIL CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. 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 
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não representa condenação exorbitante. 2. Termo inicial dos juros de mora. Responsabilidade 
civil contratual. Contrato de transporte. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. Dissídio en-
tre o acórdão recorrido e a orientação desta Corte Superior. Modificação do marco inicial para 
a data da citação. 3. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, AgRg no 
REsp nº 1.362.073/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015).

Registre-se que o salário-mínimo nacional atual é de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 
reais), o que demonstra que os R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) arbitrados pelo juízo de origem refoge o 
espetro jurisprudencial para hipótese indenizatória em pauta. Conclui-se, com isso, que o montante fixado 
pelo juízo primevo representa condenação exorbitante.

Assim, em relação ao quantum indenizatório, entendo que este deve ser reduzido para o importe 
equivalente a 500 salários-mínimos, totalizando o valor de R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil 
reais), considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e observadas as particulares 
e circunstâncias do caso concreto.

4 – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM SEPULTAMEN-
TO E FUNERAL

Os Autores requereram indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de despesas com 
funeral, pleito indeferido pelo magistrado sentenciante por entender que não houve efetiva comprovação do 
seu dispêndio.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que, sen-
do incontroverso o óbito, as despesas com o funeral e sepultamento são presumidas, não se justificando a 
exigência de sua comprovação, de modo que é adequada a sua fixação dentro dos parâmetros previstos pela 
Previdência Social. Vejamos:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESPESAS DE FUNERAL E SE-
PULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE, DESDE QUE LIMITADA AO PISO PRE-
VISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Desde que limitada ao mínimo previsto 
na legislação previdenciária, não se exige, para fins de indenização, a comprovação das 
despesas havidas com funeral e sepultamento, por se tratar de fato notório que deve ser 
presumido, pela insignificância do valor no contexto da ação, bem como pela natureza 
social da verba, de proteção e respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes. 2. A 
aparente divergência jurisprudencial no âmbito do STJ, pela necessidade de comprovação das 
despesas de funeral, é antiga e se encontra superada. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 
nº 1.128.637/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/05/2012, 
DJe 10/05/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO 
HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
QUANDO O ACÓRDÃO DIRIME, FUNDAMENTADAMENTE, AS QUESTÕES PERTI-
NENTES AO LITÍGIO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTADA CONVICÇÃO EM 
FACE DOS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 
STJ. ORIENTA A SÚMULA 126 DESTA CORTE, SER INADMISSÍVEL RECURSO ESPE-
CIAL, QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTA EM FUNDAMENTO CONSTI-
TUCIONAL E A PARTE VENCIDA NÃO MANIFESTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE FUNERAL, É VERBA INDENIZATÓRIA 
QUE INDEPENDE DE PROVA, POR SER CONSEQÜÊNCIA LÓGICA DO FALECI-
MENTO. EM SE TRATANDO DE INDENIZAÇÃO, SÓ CABE REVISÃO DO VALOR FI-
XADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANDO MOSTRA-SE MANIFESTAMENTE 
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EXCESSIVO OU REDUZIDO. AGRAVO IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag nº 1.067.993/RJ, 
Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/06/2009).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ACI-
DENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ESPOSO E PAI DAS AUTORAS. IRRE-
LEVÂNCIA DA IDADE OU ESTADO CIVIL DAS FILHAS DA VÍTIMA PARA FINS IN-
DENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR 
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE FUNERAL. FATO CERTO. 
MODICIDADE DA VERBA. PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. DESNECESSIDADE 
DE PROVA DA SUA REALIZAÇÃO. (…) 8. Encontra-se sedimentada a orientação desta 
Turma no sentido de que inexigível a prova da realização de despesas de funeral, em ra-
zão, primeiramente, da certeza do fato do sepultamento; em segundo, pela insignificância 
no contexto da lide, quando limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária; e, 
em terceiro, pelo relevo da verba e sua natureza social, de proteção à dignidade humana 
(Precedentes: REsp n.º 625.161/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 17/12/2007; e 
REsp n.º 95.367/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 03/02/1997) 9. Recurso especial 
provido. (STJ, REsp nº 210.101/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MA-
THIAS (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008).

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM 
VÍTIMA FATAL, ESPOSO E PAI DOS AUTORES. DANO MORAL. FIXAÇÃO. MAJO-
RAÇÃO. DIREITO DE ACRESCER ASSEGURADO. DESPESAS DE FUNERAL. FATO 
CERTO. MODICIDADE DA VERBA. PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. DESNE-
CESSIDADE DE PROVA DA SUA REALIZAÇÃO. NATUREZA. HONORÁRIOS. BASE 
DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. I. Dano moral aumentado, para amoldar-se aos parâmetros 
usualmente adotados pela Turma. II. O beneficiário da pensão decorrente de ilícito civil tem 
direito de acrescer à sua quota o montante devido a esse título aos filhos da vítima do sinistro 
acidentário, que deixarem de perceber a verba a qualquer título. Precedentes do STJ. III. Desne-
cessidade de comprovação das despesas de funeral para a obtenção do ressarcimento dos 
causadores do sinistro, em face da certeza do fato, da modicidade da verba quando dentro 
dos parâmetros previstos pela Previdência Social e da imperiosidade de se dar proteção e 
respeito à dignidade humana. Precedentes do STJ. IV. Os honorários advocatícios não inci-
dem sobre o capital constituído para pagamento das prestações vincendas. V. Recurso especial 
conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp nº 625.161/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro AL-
DIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 17/12/2007).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETRO-
CUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CI-
VIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA 
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. 
FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE 
CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. I. Inexiste a alegada 
ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, eis que as questões trazidas pela recorrente 
foram todas apreciadas pelo acórdão impugnado, naquilo que pareceu ao colegiado julgador 
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção car-
reados para os autos. II – A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de 
indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de 
ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da 
culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual. III – Consoante deflui do disposto no 
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para 
haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente ale-
gada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer. IV – No tocante às despesas 
de funeral, a jurisprudência desta Corte tem-se inclinado no sentido de inexigir a prova 
da realização dos gastos, em razão da certeza do fato do sepultamento. Ademais, tendo 
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o tribunal local afirmado a existência de despesas com funerais, a pretensão de exclusão das 
referidas despesas encontra óbice no enunciado da Súmula 07 deste Tribunal. V – A morte 
de menor em acidente, mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral 
remunerada, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a 
indenização por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que futuramente o filho po-
deria prestar-lhes. VI – Em face da realidade econômica do país, que não mais permite supor 
a estabilidade, longevidade e saúde empresariais, de modo a permitir a dispensa de garantia, 
a Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Recurso Especial nº 302.304/RJ pacificou 
posição, afirmando a impossibilidade da substituição de capital, prevista na lei processual 
civil, pela inclusão do beneficiário de pensão em folha de pagamento. VII – A estipulação do 
valor da indenização por danos morais pode ser revista neste Tribunal quando contrariar a 
lei ou o bom senso, mostrando-se irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese 
dos autos. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp nº 506.099/MT, Terceira Turma, Rel. 
Ministro CASTRO FILHO, DJ 10/02/2004).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. LUTO E FUNERAL. PROVA. CAPITAL. 
1. A DISPENSA DA FORMAÇÃO DE CAPITAL, QUE PODE BENEFICIAR TAMBEM EM-
PRESAS PRIVADAS, DEPENDE DE UM JUIZO SOBRE A IDONEIDADE ECONOMI-
CA DA EMPRESA OBRIGADA. 2. A EXIGENCIA DE PROVA DAS DESPESAS COM 
LUTO E FUNERAL É DISPENSADA QUANDO A VERBA DEFERIDA E MINIMA, 
CORRESPONDENTE AO PREVISTO PELA PREVIDENCIA SOCIAL PARA CASOS 
TAIS. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp nº 95.367/RJ, Quarta Turma, Rel. Minis-
tro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJU 03/02/1997).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DESPESAS DE FUNERAL. JUROS COM-
POSTOS. LIMITE DO PENSIONAMENTO. I. MODICA IMPORTANCIA DEFERIDA A 
TITULO DE DESPESAS COM O FUNERAL DA VITIMA (TRES SALARIOS MINI-
MOS) PODE SER DEFERIDA INDEPENDENTEMENTE DE PROVA, POIS QUE SUA 
OCORRENCIA E FATO NOTORIO. II. OS JUROS COMPOSTOS, DE ACORDO COM 
ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE, SOMENTE INTEGRAM A CONDENAÇÃO DO AU-
TOR DO DELITO. III. O PENSIONAMENTO DEVIDO AOS PAIS ESTENDE-SE ATE O 
LIMITE ESPERADO DE VIDA DA VITIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM 
PARTE. (STJ, REsp nº 78.457/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 
DJU 08/04/1996).

Portanto, no tocante às despesas com funeral e sepultamento, ainda que os Autores não tenham com-
provado os referidos gastos, presume-se que eles foram realizados, dada a certeza da morte de sua filha 
menor.

Além disso, deve-se levar em consideração a insignificância do montante envolvido, notadamente 
diante da limitação imposta pela própria jurisprudência do STJ, de que se adote, para efeitos de indenização, 
o piso estimado pela Previdência Social.

Finalmente, não se pode ignorar a natureza social da verba, de proteção e respeito à dignidade da 
pessoa humana, sendo razoável a imposição desse ônus àquele que vem a ser responsabilizado por evento 
de tamanha repercussão como a morte.

Assim, desde que limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, as despesas com funeral 
e sepultamento não necessitam de comprovação, em razão da certeza do fato e da realização do gasto.

Ademais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o valor deve sofrer a incidência de juros 
de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (art. 398 Código Civil e Súmula nº 54 do STJ) e correção 
monetária pelo IPCA-E, a partir do desembolso (Súmula nº 43 do STJ).
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5 – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DO PENSIONAMENTO

É possível colher dos autos que a família da vítima não pertence a classe social abastada, vez que 
genitor é representante comercial e a genitora é professora, razão pela qual foi concedida a assistência judi-
ciária gratuita pelo juiz de primeiro grau (fl. 02).

Destarte, muito embora o juízo a quo tenha entendido que “não restou comprovado nos autos que 
os requerentes não possuem meios necessários à sua subsistência”, há de ser observado que, conforme en-
tendimento já firmado pelo STJ e seguido por esta Corte, não é necessária a prova material de dependência 
para fixação de pensão para os pais em decorrência da morte de filho, máxime diante de se cuidar de família 
de baixa renda, pois presume-se que seus membros contribuem conjuntamente para o sustento do lar ao 
atingir a idade permitida por lei para o trabalho. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. 
MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA DOS PAIS. VALOR DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE 
NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 
MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 
no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de depen-
dência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía 
para o sustento de seus pais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame 
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do 
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a títu-
lo de indenização por danos morais e honorários advocatícios esbarra na vedação prevista 
na referida súmula. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 
exorbitante as quantias fixadas, é possível a revisão do quantum por esta Corte, situação não 
verificada no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no 
AREsp 151.496/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado 
em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

RECURSO ESPECIAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – VÍ-
TIMA FATAL MENOR DE IDADE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE 
AUXÍLIO FINANCEIRO – DEFICIÊNCIA MENTAL DO FALECIDO – INDIFERENÇA 
– INCAPACIDADE LABORATIVA FUTURA – ÔNUS DA PROVA DO CAUSADOR DO 
ILÍCITO – APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE PELO STJ – POSSIBILIDADE – PEN-
SÃO DEVIDA AOS GENITORES DO ACIDENTADO – REPARAÇÃO DOS GASTOS COM 
DESPESAS MÉDICAS E FUNERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DANO 
MORAL – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE, NA ESPÉCIE – RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em sendo a vítima fatal menor e pertencente à família 
de baixa renda, presume-se que ela reverteria parte dos rendimentos provenientes do seu 
trabalho para a manutenção do lar. II – Os portadores de deficiência mental não estão auto-
maticamente excluídos do mercado de trabalho. III – Cabe ao causador do ilícito desconstituir 
a presunção de que o acidentado não auxiliaria materialmente a sua família. IV – Afastado o 
fundamento jurídico do acórdão recorrido, cumpre a esta Corte Superior julgar a causa, apli-
cando o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula n. 456/STF. V – É devida 
a pensão aos genitores da vítima fatal decorrente de ato ilícito. VI – Não tem interesse recursal 
a parte que pretende novo julgamento de questão na qual restou vencedora no julgamento do 
acórdão recorrido. VII – A revisão do quantum arbitrado a título de dano moral por esta Corte 
exige que ele tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões de razo-
abilidade, como ocorre, na espécie. VIII – O arbitramento do quantum, abaixo dos parâmetros 
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usuais deste e. Superior Tribunal de Justiça, estabilizado em patamar equivalente a 500 (qui-
nhentos) salários mínimos para os casos de falecimento de filho em acidente de trânsito, aqui 
é feita em condições excepcionais. Não se quer, com esse pronunciamento, de forma alguma, 
desprestigiar a vida humana e a dor pela perda trágica de um ente querido, mas sim, equilibrar 
os danos causados com a a capacidade financeira do seu causador. XIX – Recurso parcialmente 
provido. (STJ, REsp 1.069.288/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado 
em 14/12/2010, Dje 04/02/2011).

Inclusive, a matéria já foi sumulada pelo STF: “Súmula 491 – É indenizável o acidente que cause a 
morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

A pensão alimentícia, nesses casos, difere do contexto da prestação que se dá dos genitores para os 
seus descendentes. Enquanto a pensão alimentícia usualmente paga aos filhos leva em conta a impossibili-
dade de subsistência por si próprio do alimentando e a possibilidade da prestação pelo alimentante, a pensão 
ora pleiteada vale-se da solidariedade familiar.

Nesta senda, cumpre destacar que a família da vítima não pertence a classe social abastada. Portanto, 
é de se presumir que a vítima, mesmo menor, contribuiria futuramente, ainda que na execução de pequenas 
tarefas domésticas, e muito mais poderia, no futuro, ajudar no sustento familiar, porquanto restou incontro-
versa a escassez de recursos da família.

Assim, caberia à Ré o ônus da prova da incapacidade laborativa futura da vítima e, consequentemen-
te, que ela não contribuiria para a manutenção do lar. No entanto, compulsando-se os autos, verifica-se que 
não há qualquer prova capaz de desconstituir a presunção dada em favor da família.

Já no que se refere à quantificação, muito embora os Autores requeiram a fixação de pensão mensal 
no patamar de 10 (dez) salários-mínimos, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, 
não havendo comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser 
arbitrada em valor equivalente a um salário-mínimo. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO 
POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PER-
MANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSAÇÃO 
POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓR-
DÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO 
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOA-
BILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (…) 7. A orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido 
de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do 
acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Prece-
dentes. 8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à 
compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a compensação financeira 
arbitrada não pode representar enriquecimento da vítima. 9. Assim, no tocante à fixação do 
valor da compensação por dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a 
modificação do valor somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagera-
da, o que não está caracterizado neste processo. 10. Recurso especial parcialmente conhecido, 
e nessa parte, desprovido. (STJ, REsp nº 1.646.276/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

De outro giro, o termo inicial há de ser estabelecido na data em que a menor completaria 14 (quatorze) 
anos, uma vez que apenas a partir desse marco poderia exercer atividade remunerada, como preconiza o art. 
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
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Ademais, há de se considerar que a menor ao iniciar sua vida laboral não poderia dispor de 100% de 
seus vencimentos para a família, tendo o STJ entendimento no sentido de que devem ser pagos 2/3 (dois 
terços) do salário-mínimo já que 1/3 (um terço) seria para despesas do próprio indivíduo. De fato, deve a 
pensão incidir a partir dos 14 (quatorze) anos, quando a lei permite o trabalho remunerado de menor, até 
os 25 (vinte e cinco) anos, data em que se presume que constituiria família própria, oportunidade em que 
deveria ser reduzida em mais 1/3 (um terço) em vista das necessidades de manutenção da família, até a data 
correspondente à expectativa média de vida da vítima.

Eis a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESMORONA-
MENTO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO CONS-
TRUTOR POR ELE CONTRATADO. PARCIAL DESABAMENTO DO PAVILHÃO DE EX-
POSIÇÕES QUE AINDA SE ACHAVA EM CONSTRUÇÃO. TRAGÉDIA DA GAMELEIRA 
OCORRIDA EM BELO HORIZONTE/MG NO ANO DE 1971. DEZENAS DE OPERÁRIOS 
MORTOS E FERIDOS. I) IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL. II) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JU-
RISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. III) PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. LEI ES-
TADUAL Nº 12.994/98 QUE IMPLICOU RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 
PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 161 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO 
DO ART. 257 DO RISTJ. IV) DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO 
OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. AUTORES 
QUE POSTULAM "A MAIS AMPLA INDENIZAÇÃO". V) DIREITO A PENSÃO PARA 
IRMÃOS DAS VÍTIMAS QUE NÃO FOI RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁ-
RIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO E DA CONSTRUTORA. VI) 
DECISÃO CONDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE E VÍTIMAS. 
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VII) DANO MORAL. 
REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIII) VALOR DAS PENSÕES DE-
CORRENTES DA MORTE DE FILHOS MENORES. REDUÇÃO PARA 1/3 DO SALÁRIO 
APÓS A DATA EM QUE ESTES VIESSEM A COMPLETAR 25 ANOS. IX) DANOS MO-
RAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 
54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA MODIFICAÇÃO DO 
VALOR EM SEGUNDA INSTÂNCIA. (...) 10. Quanto à pensão devida aos pais pela morte 
de filho menor, razão assiste ao Estado quando postula o decréscimo do valor devido após o 
momento em que o desafortunado menor viesse a completar 25 anos. De fato, nos termos da 
sedimentada jurisprudência do STJ, "no caso de morte de filho (a) menor, pensão aos pais 
de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) 
até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que 
a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos" (REsp 853.921/RJ, QUARTA TURMA, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/05/2010). No mesmo sentido: REsp 817.418/
RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 21/10/2008 e AgRg no Ag 
843.545/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 
DJ 19/11/2007, p. 226. 11. Quanto aos juros moratórios no dano moral, foram fixados pela Corte 
local em sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 54/STJ: "Os juros 
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 12. 
Por fim, no que diz com a correção monetária, a razão está com a recorrente SERGEN, pois a 
jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que o termo inicial da atualização da indenização 
fixada a título de dano moral situa-se na data do arbitramento (Súmula 362/STJ); ademais disso, 
tendo o quantum indenizatório sofrido modificação na segunda instância, o termo inicial da 
atualização deverá observar a data do julgamento da respectiva apelação. 13. Recursos espe-
ciais do Estado de Minas Gerais e da SERGEN conhecidos parcialmente e providos em parte, 
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sem alteração dos encargos sucumbenciais. (STJ, REsp nº 1.122.280/MG, Primeira Turma, Rel. 
Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MO-
RAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PIS-
CINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE 
CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FI-
XAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE 
IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO 
DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIAL-
MENTE O DOS AUTORES. (...) 8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pen-
sionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalen-
te a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de 
idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média 
de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos be-
neficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas 
para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, 
o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. 9. Cessando 
para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, 
proporcionalmente, em favor do outro. 10. Recurso especial da ré desprovido e provido par-
cialmente o dos autores. (STJ, REsp nº 1.346.320/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSI-
TO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º., 165, 458, II, 535, I E II DO CPC. INOCOR-
RÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE AFIRMADA PELAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DESSE ENTENDI-
MENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA 
RENDA. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO FINAL DE ACORDO COM OS PRECE-
DENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 
RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As ques-
tões levantadas em Apelação foram devidamente enfrentadas pelo colegiado de origem, que 
sobre elas emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário 
à pretensão da recorrente. É de salientar que, tendo encontrado motivação suficiente para 
fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamen-
tos suscitados pelas partes. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que não houve culpa 
da vítima nem de sua genitora para o desfecho do acidente. Verificar a ocorrência da culpa 
concorrente ou exclusiva da vítima, desconsiderando as conclusões da Corte a quo, como 
pretende a ora agravante, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório 
dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. 
O TJ/TO, em Embargos de Declaração, concluiu que, independentemente da natureza do con-
trato pactuado com a Municipalidade, a responsabilidade da empresa, ora recorrente é obje-
tiva. Entretanto, esse fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, 
não foi alvo de impugnação nas razões do Apelo Nobre, razão pela qual incide, na espécie, 
a Súmula 283 do STF. 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, 
em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando 
o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o 
valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação 
da Súmula 7/STJ. 5. Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a 
data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data 
em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até 
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a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Precedentes desta Corte. 6. Agravo 
Regimental de LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA desprovido. (STJ, AgRg no 
AREsp nº 139.280/TO, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
julgado em 03/04/2014, DJe 22/04/2014).

De igual forma, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRAVO RETIDO QUE SE AFASTA – 
NEGATIVA DE OUTIVA DO PERITO ASSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NU-
LIDADE AFASTADA – MORTE EM VIRTUDE DE CHOQUE ELÉTRICO – CONCESSIO-
NÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – DEVER DE MA-
NUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE SEU MAL USO – DEVER 
DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL PURO EVIDENCIADO PELA MORTE DE FILHO 
E IRMÃO DOS APELADOS – QUANTIFICAÇÃO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE 
– MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DEPENDÊN-
CIA FINANCEIRA PRESUMIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PRECEDENTES – 
APELO PROVIDO PARA ADEQUAR O MONTANTE E PERÍODO DE INCIDÊNCIA – 
ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Agravo retido 
que se nega provimento pelo reconhecimento que o indeferimento da outiva do assistente 
técnico da apelante não trouxe prejuízo à parte visto não ter a concessionária juntado aos au-
tos laudo técnico divergente a possibilitar a discussão quanto aos termos da perícia objeto da 
outiva do expert. 2. Responsabilidade civil cujos requisitos para configuração do dever de in-
denizar encontram-se devidamente demonstrados diante do e entendimento firmado pelo STJ 
de que as concessionárias prestadoras de serviço, latu sensu, estão subordinadas à legislação 
consumerista, motivo pelo qual respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação 
do serviço, cumprindo salientar que cabe a apelante a fiscalização de sua rede e a orientação 
dos consumidores quanto ao correto uso e instalação dos serviços. 3. Risco administrativo 
inerente à atividade exercida pela demandada, posto que, por se tratar de uma concessionária, 
é seu dever responder pelos danos causados aos usuários do serviço público prestado, bem 
como a terceiros atingidos. 4. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da autoria não 
comprovada nos autos sendo natural em pequenas cidades do interior que crianças brinquem 
nas ruas na companhia de seus amigos. 5. Dano moral puro, que se caracteriza pela situação 
de anormalidade que se instala na entidade psíquica do individuo com a perda de um filho de 
tenra idade e um irmão próximo e cujo valor fixa-se de acordo com a realidade dos autos em 
respeito ao posicionamento do STJ. 6. Dano material. Pensão mensal devida sendo enten-
dimento pacífico no STJ que, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de 
dependência econômica entre os componentes do núcleo familiar. 7. Apelo provido em 
parte apenas para adequar o valor e data de incidência dos valores devidos a título de 
pensão mensal de acordo com entendimento fixado pelo STJ para fixar a pensão mensal 
devida a cada um dos apelados em 2/3 (dois terços) do salário mínimo entre 04/07/2020, 
mês seguinte ao mês onde completaria 14 (quatorze) anos e 04/06/2031, quando comple-
taria 25 anos e constituiria família, oportunidade em que deve ser a pensão paga a cada 
um dos apelados reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a morte dos pen-
sionados ou até 04/06/2076 data em que o menor falecido completaria 70 (setenta) anos. 
8. Ônus sucumbencial mantido. (TJBA, Apelação nº 0003080-33.2013.8.05.0088, Segunda 
Câmara Cível, Relator: Des. Maurício Kertzman Szporer, publicado em 19/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL –ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA PELOS PAIS DA VÍTIMA. 
CULPA GRAVE DO CONDUTOR. ASSUNÇÃO DO RISCO PELO APELANTE. PENSÃO 
POR MORTE CABÍVEL ATÉ A IDADE EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS. 
PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO 
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MANTIDO – PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO LESIVO E O DANO MORAL 
SOFRIDO. MANTIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIAL-
MENTE PROVIDO. Trata-se de ação de indenização por acidente de veículo decorrente do 
falecimento da filha dos autores No correr da instrução processual, conforme as provas do-
cumentais e testemunhais, constatou-se que o falecimento da vítima, adveio única e exclusi-
vamente do seu atropelamento, vez que o preposto da apelante, conduzindo um veículo com 
escritos da Telemar S/A, agiu com imprudência e negligência ao efetuar manobra de risco, 
ultrapassando um caminhão baú em pista de rolamento, arremessando a menor que se encon-
trava no acostamento, para o quintal de uma casa, evadindo-se do local. Restando demons-
trado nos autos que houve culpa grave do condutor, há a sua responsabilidade civil, sendo 
obrigatório o pagamento de indenização por morte aos dependentes da vítima. Segundo a ju-
risprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos 
casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua 
remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a 
data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na 
data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Colocando-
-se como condição necessária ao deferimento da pensão mensal a existência de uma relação 
de dependência entre os pretensos beneficiários e a pessoa falecida. Desse modo, reformo a 
sentença no ponto atinente aos danos materiais, para 2/3 do salário mínimo com o primeiro 
vencimento a partir de 5 de dezembro de 2006, primeiro mês após a vítima completar 14 
anos de idade, até a data em que a vítima completaria 25 anos e reduzida de 1/3 a partir de 
então até a idade em que implementaria a idade de 65 anos. O dano moral decorre do próprio 
acidente, sendo desnecessária prova efetiva do sofrimento do autor. O valor arbitrado a título 
de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também 
uma punição ao ofensor. O quantum arbitrado na sentença deve ser mantido, vez que guarda 
proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Verba sucumbencial mantida. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA, Apelação nº 0000784-39.2006.8.05.0264, 
Terceira Câmara Cível, Relatora: Desª. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, publi-
cado em 13/09/2016).

Assim, levando em consideração a certidão de nascimento juntada aos autos (fl. 244), que de-
monstra que a vítima nasceu em 01/02/2005, deve ser deferido o pagamento, a título de pensão aos seus 
ascendentes, de 2/3 (dois terços) do salário mínimo entre 01/03/2019, mês seguinte àquele que comple-
taria 14 (quatorze) anos, e 01/02/2030, quando completaria 25 (vinte e cinco) anos e constituiria família, 
oportunidade em que deve ser a pensão reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a morte dos 
pensionados ou até 01/02/2075, data em que a menor falecida completaria 70 (setenta) anos.

6 – ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, constatado que os Autores decaíram em parte mínima dos pedidos, as custas processuais 
e os honorários advocatícios, estes fixados pelo juízo a quo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
totalidade da condenação referente à lide principal, devem ser pagos integralmente pela Ré, conforme 
fixado em sentença.

Já em relação à lide secundária, tendo em vista que foi mantido o entendimento do juiz singular no 
tocante à improcedência da denunciação à lide, entendo que igualmente deve ser mantida a condenação 
da Denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 
para a litisdenunciada.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Ape-
lação da Ré, para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o importe equivalente 
a 500 salários-mínimos vigentes, totalizando o valor de R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete 
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mil reais), devidamente corrigido a partir deste arbitramento e com juros de 1% ao mês desde a data do 
evento danoso, e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Adesivo dos Autores, 
para condenar a Ré ao pagamento das despesas de funeral e sepultamento da filha dos Acionantes, limi-
tadas ao mínimo previsto na legislação previdenciária, devidamente corrigido pelo IPCA-E e com juros 
de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, valor este a ser apurado em sede de liquidação, 
bem como condenar a Ré ao pagamento de pensão mensal aos Autores correspondente a 2/3 (dois ter-
ços) do salário-mínimo entre 01/03/2019, mês seguinte ao que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, e 
01/02/2030, quando completaria 25 (vinte e cinco) anos, oportunidade em que deve ser a pensão reduzida 
para 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a morte dos beneficiários ou até 01/02/2075, data em que a me-
nor falecida completaria 70 (setenta) anos, o que ocorrer primeiro, e, por fim, manter a condenação da Ré 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da totalidade da condenação referente à lide principal, e em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da causa para a litisdenunciada.

É como voto.

*****

TJBA – Apelação nº 0503439-13.2014.805.0080, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Jatahy Júnior, 
julgado em 17/04/2018

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
RELAÇÃO JURÍDICA. SÓCIO PROPRIETÁRIO DE CLUBE. APRE-
SENTAÇÃO DA CARTEIRA. AUSÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIE-
DADE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS 
ADMITIDAS EM DIREITO. INADMISSIBILIDADE DA PROVA TARI-
FADA. ASSIMETRIA NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE PROVA. 
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR COM-
PROVOU SUAS ALEGAÇÕES. ACIONADO NÃO PRODUZIU PROVA 
DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO IMPRO-
VIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 369, que as partes têm o 
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos 
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do 
juiz. Portanto, o ordenamento jurídico pátrio não acolhe a denominada prova 
tarifada, ou seja, aquela prova considerada como única, ou hierarquicamente 
superior às demais, capaz de comprovar os argumentos lançados pelas partes.

O fato de o autor não possuir consigo o título de propriedade não é caso de 
improcedência da ação, mas, ao contrário, constitui a dúvida objetiva acerca 
da existência da relação jurídica, que caracteriza o próprio interesse de agir 
da pretensão declaratória, a fim de obter provimento jurisdicional que possa 
declarar a existência da referida relação, mediante a apresentação de outros 
meios probatórios.
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A falta de simetria das partes nas condições fáticas de produzir as provas para 
a solução da controvérsia atrai a aplicação da teoria da distribuição dinâmica 
do ônus da prova, em que estipula-se que a parte com mais condições técnicas 
e fáticas terá o ônus probatório robustecido. Esta tese é aplicável ao presente 
caso concreto, em que se verifica uma hipossuficiência do acionante em rela-
ção ao acionado, uma vez que este é o detentor de toda a documentação relativa 
à relação jurídica discutida nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0503439-13.2014.805.0080, fi-
gurando como apelante o BNB Clube de Feira de Santana, e como apelado Luiz Nunes dos Santos.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do 
voto do Relator.

RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença colacionada às fls. 309/314, proferida nos autos da ação or-
dinária proposta por Luiz Nunes dos Santos, em face do BNB Clube de Feira de Santana, tendo o 
ilustre magistrado da 5ª Vara os Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da 
Comarca de Feira de Santana julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarando a existência 
de relação jurídica de sócio-proprietário do autor, com todos os direitos inerentes à qualificação, in-
clusive acesso ao clube e a participação em eventos, reuniões, confraternizações, assembleias, tudo 
o que disser respeito ao clube, recebimento de sua cota parte na distribuição da receita proveniente 
da alienação dos bens imóveis, de acordo com as normas estatutárias e igualitariamente aos demais 
proprietários. Condenou o acionado, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários ad-
vocatícios.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso às fls. 336/345 dos autos digitais, pugnando, 
inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, e afirma, neste particular, o desacerto 
da douta decisão a quo, que indeferiu a assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que o Clube 
possui condições para arcar com as custas judiciais.

Neste ponto, aduz que a verdadeira situação do Clube se afasta do exposto na sentença, pois sofreu 
com a má administração do Banco do Nordeste por anos, padecendo de delicada situação financeira, que 
perdura até os dias atuais. Argumenta que o Clube esteve em situação irregular de tal gravidade que che-
gou a perder seu CNPJ, o que foi regularizado por iniciativa de alguns sócios-proprietários, que também 
cuidaram de elaborar o novo Estatuto para atender a legislação vigente. Contudo, apesar do esforço para 
regularização jurídica, afirma que a situação econômica ainda é extremamente delicada, impedindo que 
o recorrente arque com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

No mérito, alega que o Recorrido era sócio contribuinte, razão pela qual não existe registro da sua 
condição de sócio-proprietário nos documentos do Clube.
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Diz que a sentença declarou a condição de sócio-proprietário do autor com base numa carteirinha 
constante nos autos, a qual foi impugnada pelo recorrente, considerando que foi expedida unilateralmen-
te, à revelia do Clube e das normas estatutárias atinentes ao reconhecimento da condição de sócio-pro-
prietário.

Alega que não tendo o apelado apresentado a condição de sócio-fundador, a comprovação de aqui-
sição do título de propriedade, ou a apresentação do próprio título de propriedade, não deve o mesmo ser 
declarado sócio-proprietário.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com julgamento de total improcedência dos pedidos, e 
exclusão da condenação em honorários advocatícios e demais ônus da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões à apelação às fls. 365/379, narrando que a aquisição do título de 
sócio-proprietário pode ser comprovada por meio da carteira de sócio e dos comprovantes de descontos 
em folha de pagamento, além de ter firmado vários convênios com empresas parceiras da apelante, bem 
como da participação em diversas assembleias e reuniões cujas atas se encontram em poder da apelante, 
que se recusou a fornecê-las.

Aduz que se firmou como sócio-proprietário durante o estatuto de 1968, e que sua filiação ocorrera 
em 1974, após o registro do documento no Cartório de Títulos e Documentos.

Alega que há indícios de falsificação no Estatuto acostado do ano de 1982, tais como a divergência 
na marginação das páginas, divergências no tipo de letra e tamanho da fonte na lista contendo o nome dos 
fundadores, além de não possuir data de emissão e não conter qualquer registro em cartório, parecendo 
ter sido confeccionado recentemente.

Diz, também, que o estatuto elaborado em 2013 não pode ser aplicado ao caso em tela, visto que 
o Requerente se filiou aos quadros do clube muito antes de sua vigência; que a lista contendo 59 nomes 
foi elaborada unilateralmente pela ré, não possuindo base legal; que o acionado não comprova que são 
realizados dois débitos em conta distintos; que vem ocorrendo diversas reuniões na sede do clube, nas 
quais o autor é impedido de entrar.

Aduz que o material do estatuto acostado do ano de 1968, possui baixa qualidade, em razão da 
utilização de máquina de datilografar em sua confecção e do decurso do tempo, estando ilegível por esse 
motivo, sendo impossível a obtenção de cópias legíveis ou qualidade na digitalização.

Alega que o estatuto ilegível de 1968 não foi apontado como falsificado, e sim o estatuto de 1982.

Por fim, pugna pela mantença do Decisum.

Relatados os autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

Trata-se apelação interposta pelo BNB Clube de Feira de Santana, julgou procedentes os pedidos 
do autor, reconhecendo a relação jurídica de sócio-proprietário, com todos os direitos inerentes à quali-
ficação.

Inicialmente, por atender aos requisitos legais, concedo a assistência judiciária gratuita recursal 
ao apelante, dispensando-o somente do pagamento das custas recursais.
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No mérito, cinge-se a questão em definir se o autor possui a qualidade de sócio-proprietário do 
Clube acionado e, consequentemente, se possui os direitos inerentes a esta declaração.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o autor alega ser sócio proprietário do clube acio-
nado e, como prova principal, apresenta o documento de fls. 15/16 dos autos digitais, referente a uma 
carteira do clube indicando a condição de sócio-proprietário do autor.

Por outro lado, em sua exordial, o autor afirma ter adquirido o título de propriedade do clube, bem 
como que sempre participou ativamente das reuniões deliberativas da instituição, contudo, tais provas 
estariam de posse do acionado.

O réu, por sua vez, em sua defesa, afirma, em síntese, que o autor não comprovou ter adquirido o 
título de propriedade, requisito necessário à condição de sócio proprietário, sendo que os descontos efe-
tuados na conta corrente do autor são decorrentes de sua relação como sócio contribuinte, o que não lhe 
dá direito aos requerimento exposados na inicial.

Sendo assim, de fato, inexiste controvérsia acerca do fato de que é necessária a aquisição do título 
de propriedade para que o sócio do clube acionado seja classificado como sócio-proprietário.

A controvérsia, cinge-se, portanto, se o autor efetivamente comprovou essa condição.

Como visto, o autor apresentou o documento de que dispunha a fim de provar a existência da rela-
ção jurídica narrada na inicial.

O acionado, por sua vez, argui que somente o título de propriedade é capaz de provar a condição de 
sócio-proprietário do acionante.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.
Isto porque, a legislação processual civil dispõe, em seu artigo 369, que as partes têm o direito de 

empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na 
convicção do juiz.

Sendo assim, as partes poderão comprovar suas alegações por qualquer meio de prova admitidos 
em direito, não sendo acolhível que somente um documento poderia comprovar a situação descrita na 
exordial. Nestes termos, o ordenamento jurídico pátrio não acolhe a denominada prova tarifada, ou seja, 
aquela prova considerada como única, ou hierarquicamente superior às demais, capaz de comprovar os 
argumentos lançados pelas partes.

Este é o entendimento da jurisprudência, consoante se vê:

DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. SEGURO. CONTRATO CONSENSUAL. 
MOMENTO EM QUE É CONSIDERADO PERFEITO E ACABADO. MANIFESTAÇÃO DE 
VONTADE, AINDA QUE TÁCITA. CONTRATAÇÃO JUNTO À CORRETORA. PREENCHI-
MENTO DA PROPOSTA COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBI-
TO EM CONTA. SINISTRO. OCORRÊNCIA ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. NEGATI-
VA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.
1. O seguro é contrato consensual e aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação de vontade, 
independentemente de emissão da apólice – ato unilateral da seguradora –, de sorte que a 
existência da avença não pode ficar a mercê exclusivamente da vontade de um dos contra-
tantes, sob pena de ter-se uma conduta puramente potestativa, o que é, às expressas, vedado 
pelo art. 122 do Código Civil.
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2. O art. 758 do Código Civil não confere à emissão da apólice a condição de requisito de 
existência do contrato de seguro, tampouco eleva tal documento ao degrau de prova tarifada 
ou única capaz de atestar a celebração da avença.
3. É fato notório que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre a corretora e o 
segurado, de modo que a seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à 
proposta, apenas a recusa ou emite, diretamente, a apólice do seguro, enviando-a ao con-
tratante, juntamente com as chamadas condições gerais do seguro. Bem a propósito dessa 
praxe, a própria Susep disciplinou que a ausência de manifestação por parte da seguradora, 
no prazo de 15 (quinze) dias, configura aceitação tácita da cobertura do risco, conforme 
dispõe o art. 2º, caput e § 6º, da Circular Susep n. 251/2004.
4. Com efeito, havendo essa prática no mercado de seguro, a qual, inclusive, recebeu disci-
plina normativa pelo órgão regulador do setor, há de ser aplicado o art. 432 do Código Civil, 
segundo o qual "[s]e o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, 
ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a 
tempo a recusa". Na mesma linha, o art. 111 do Estatuto Civil preceitua que "[o] silêncio 
importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária 
a declaração de vontade expressa". Doutrina e precedente.
5. No caso, não havendo nenhuma indicação de fraude e tendo o sinistro ocorrido efetiva-
mente após a contratação junto à corretora de seguros, ocasião em que o consumidor firmou 
autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta, se em um prazo razoável 
não houve recusa da seguradora, só tendo havido muito tempo depois e exclusivamente em 
razão do sinistro noticiado, há de considerar-se aceita a proposta e plenamente aperfeiço-
ado o contrato. Deveras, vulnera os deveres de boa-fé contratual a inércia da seguradora 
em aceitar expressamente a contratação, vindo a recusá-la somente depois da notícia de 
ocorrência do sinistro e exclusivamente em razão disso.
6. Recurso especial não provido.
STJ. REsp 1306367 / SP. RELATOR Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. PUBLICAÇÃO DJe 
05/05/2014.

EMENTA : HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. 
INVALIDADE. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. OR-
DEM DENEGADA. O exame do funcionamento da arma de fogo não se adequa ao conceito 
de prova tarifada ou legal. Julgado inválido o laudo pericial que atestou a potencialidade 
lesiva da arma de fogo, a materialidade delitiva pode ser suprida por outros meios de pro-
va. Precedentes. Ordem denegada.
STF. HC 101028 / RS – RIO GRANDE DO SUL. Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM 
BARBOSA . PUBLICAÇÃO DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011

Nesta linha de intelecção, verifica-se que pode o autor produzir qualquer prova admitida em direito 
para comprovar a relação jurídica de sócio-proprietário. Inclusive, neste aspecto reside o interesse de 
agir da pretensão declaratória da ação, tendo em vista que, caso inexistisse dúvida quanto à aquisição do 
título, seria desnecessário o ajuizamento do processo.

Neste diapasão, o interesse de agir da pretensão declaratória está relacionado à dúvida concreta so-
bre uma relação jurídica ou sobre a autenticidade de um documento. Para tanto, deve recair uma dúvida 
objetiva sobre a relação jurídica, que produza uma insegurança jurídica ao demandante, e não uma dúvi-
da meramente subjetiva. Com efeito, o autor da ação declaratória deve demonstrar que esse provimento 
é necessário e útil, a ponto de justificar a intervenção do Judiciário, demonstrando, efetivamente, a inse-
gurança que está submetido e a repercussão do provimento jurisdicional almejado na sua esfera jurídica.
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Por tais razões, o fato de o autor não possuir consigo o título de propriedade não é caso de impro-
cedência da ação, mas, ao contrário, constitui seu próprio interesse de agir, a fim de obter provimento 
jurisdicional que possa declarar a existência da referida relação, mediante a apresentação de outros meios 
probatórios.

Seguindo esta linha de intelecção, percebe-se que o autor acostou a prova de que a associação con-
feriu-lhe a condição de sócio-proprietário, ao apresentar a “carteirinha” assinada pelos seus dirigentes.

O Clube acionado, por sua vez, não impugnou de forma adequada a mencionada prova, resumin-
do-se ao argumento de que o documento poderia ter sido produzido em qualquer gráfica, sem impugnar, 
contudo, as assinaturas apostas.

Sendo assim, ao analisar a prova, o juízo de primeiro grau, corretamente, entendeu que o autor se 
desincumbiu de forma suficiente do seu ônus de comprovar os seus argumentos. É o que se observa dos 
seguintes excerto do julgado:

Passando-se à análise do acervo probatório existente nos autos, consta na carteira de fl. 15, 
apresentada pelo autor, na qual figura como sócio proprietário, a presença da assinatura do 
presidente e do secretário do clube, firmas estas que não foram impugnadas pela acionada, 
restringindo-se a mencionar que o documento poderia ter sido confeccionado em qualquer 
gráfica.

Caberia ao réu suscitar a falsidade de referido documento, caso não o reconhecesse, sendo 
incabível alegar de forma hipotética a possibilidade de se confeccionar referido documento 
em uma gráfica sem autorização da acionada, restando, portanto, incólume a força probató-
ria de referida carteira de sócio.

Já no que tange à ausência de apresentação do título patrimonial em nome do autor, tal 
alegação, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da condição de sócio proprietário. 
Até mesmo porque, caso o acionante dispusesse do referido documento, sequer precisaria 
propor a presente ação declaratória.

Acerca da matéria, é importante registrar que, com sustentáculo no art. 371 do CPC, ao juiz cabe 
apreciar as provas de acordo com o seu convencimento, devidamente motivado e, estando convicto, pelo 
conjunto probatório encartado aos autos, do contexto da controvérsia, poderá proceder ao julgamento, 
sem, contudo, exigir a produção de novos elementos de prova.

Por outro lado, análise dos autos permite verificar que o acionado, em sua defesa, apresentou cópias 
de estatutos sociais, bem como documentação relativa à lista de sócios proprietários que foram registra-
dos em cartório.

Contudo, não cuidou de apresentar qualquer prova desconstitutiva do direito do autor, apta a afastar 
a veracidade das alegações da exordial.

Neste ponto, registre-se que a relação firmada entre as partes iniciou-se há muitos anos, não sendo 
razoável exigir do acionante que apresente provas de dificílima produção. Por outro lado, a acionada, 
na condição de associação constituída há muitos anos, com corpo administrativo próprio, tinha plenas 
condições de apresentar provas sem sentido contrário, documentos dos quais só a acionada poderia ter 
acesso, a exemplo das atas das reuniões, e da documentação de inscrição do acionante, a fim de compro-
var a que título o mesmo se associou, originalmente.
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Desta forma, a falta de simetria das partes nas condições fáticas de produzir as provas para a solu-
ção da controvérsia atrai a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que estipu-
la-se que a parte com mais condições técnicas e fáticas terá o ônus probatório robustecido.

Esta tese é aplicável ao presente caso concreto, em que se verifica uma hipossuficiência do acio-
nante em relação ao acionado, uma vez que este é o detentor de toda a documentação relativa à relação 
jurídica discutida nos autos.

Acerca da matéria, os Tribunais Superiores assim se pronunciaram:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. 
LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. 
VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUI-
ÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos 
são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior 
esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a

hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equi-
pe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os 
únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto

eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do proce-
dimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ).

2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação 
do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do 
evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, 
a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro 
hospitalar da municipalidade de Santo André.

3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía 
melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que 
estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da 
prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de 
erro médico, mormente em vista da gravidade do dano.

4. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemá-
tica da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Consti-
tuição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica 
do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de 
produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de con-
solidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de

Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Cam-
pbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy An-
drighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda 
Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra 
dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noro-
nha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012).

5. Recurso Especial provido.

STJ. REsp 1667776 / SP. RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 01/08/2017
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PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO 
IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILA-
TERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o Termo de Ocorrência de Irregularidade 
(TOI –fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na 
presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, 
o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e conseqüen-
temente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 
(fls. 30)"e que "a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida" 
(fls. 209-210, e-STJ).
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal 
de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresen-
tada.
3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateral-
mente, TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidades –, de que o medidor encontrava-se 
fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando 
a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório 
– negativa non sunt probanda –, ou seja, a negativa do fato não exige prova.
4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da 
distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder su-
portá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de 
suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal 
maneira que se evite a diabolização da prova – aquela entendida como impossível ou exces-
sivamente difícil de ser produzida – como a prova de fato negativo.
5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa 
a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos 
acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e 
inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularida-
de, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do 
acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a 
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor 
de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sen-
tido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 
13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Tur-
ma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe 22.8.2013.
7. Recurso Especial provido.
STJ. REsp 1605703 / SP. RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 17/11/2016

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVEN-
DO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRU-
TORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incor-
poradora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento 
garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão 
(patrimônio de afetação).
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2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edi-
fício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos 
frente a construtora/incorporadora.

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na 
relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC.

4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, 
tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato 
controvertido.

5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

(art. 373, § 1º, do novo CPC).

7. Precedentes do STJ.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ. REsp 1560728 / MG. DJe 28/10/2016)

Nessas condições, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença 
vergastada, em todos os seus termos.
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SÚMULA Nº 1
Nas ações penais contra gestores públicos é dispensável a intimação pessoal do acusado e de seus defensores para a 
Sessão destinada a apreciar o recebimento ou rejeição da denúncia, sendo suficiente a intimação regular do advogado 
constituído, mediante a inclusão do processo em pauta.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Data do Julgamento: 21/12/2011

Data de Publicação/Fonte: DJe 01.10.2014; DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014

Referência Legislativa: Art. 370 do Código de Processo Penal.

Precedentes: STF, HC 84655/RO
  STF, HC 74026/PI
  STF, HC 83595/SP

SÚMULA Nº 2 – CANCELADA

SÚMULA Nº 3
Os critérios para a fixação do regime de cumprimento de pena, bem como para substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, previstos, respectivamente, nos §§2º e 3º do Art. 33 e do art. 44, do Código Penal, 
são aplicáveis para os crimes previstos na Lei 11.343/2006, assegurando-se, dessa forma, a individualização da pena.

Órgão Julgador: Seção Criminal
Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Arts. 33 e 34, §§2º e 3º do Código Penal
   Lei nº11.343/2006

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000062-24.2011.8.05.0007
  TJBA, Ap.Crim. 0002264-94.2008.8.05.0001 
  TJBA, Ap.Crim. 0000043-31.2009.8.05.0090
  TJBA, Ap.Crim. 0000298-29.2004.8.05.0004
  TJBA, Ap.Crim. 0007881-82.2011.8.05.0113
  TJBA, Ap.Crim. 0003602-61.2005.8.05.0146
  TJBA, Ap.Crim. 0014541-91.2009.8.05.0039
  TJBA, Ap.Crim. 0105692-24.2010.8.05.0001
  TJBA, Ap.Crim. 0095647-29.2008.8.05.0080
  TJBA, Ap.Crim. 0011948-29.2010.8.05.0274
  TJBA, Ap.Crim. 0134415-58.2007.8.05.0001
  TJBA, Ap.Crim. 0000349-59.2011.8.05.0080
  TJBA, Ap.Crim. 0001196-56.2009.8.05.0072
  TJBA, Ap.Crim. 0117449-54.2006.8.05.0001
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SÚMULA Nº 4
O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença tanto dos requisitos objetivos do art. 71 do Código 
Penal, quanto do requisito subjetivo, configurado no necessário liame entre os crimes praticados com unidade de 
desígnios por parte do agente.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 71 do Código Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000965-90.2012.805.0244
  TJBA, Ap.Crim. 0000687-65.2009.805.0189
  TJBA, Ap.Crim. 0301451-65.2013.805.0247
  TJBA, Ap.Crim. 0004476-45.2009.805.0004
  TJBA, Ap.Crim. 0000003-67.2012.805.0147

SÚMULA Nº 5
A citação pessoal nos processos criminais de que trata o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/95, exige, para 
que cesse a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios necessários para a prática do ato, 
com expedição de certidão, exarada pelo Oficial de Justiça, atestando a impossibilidade de localização do réu.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 66 da Lei nº 9.099/1995

Precedentes: TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320354-41.2012.8.05.0000
  TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320428-95.2012.8.05.0000
  TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320430-65.2012.8.05.0000
  TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320355-26.2012.8.05.0000
  TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0312424-69.2012.8.05.0000
  TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320386-46.2012.8.05.0000
  TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320426-28.2012.8.05.0000 

SÚMULA Nº 6
A fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo indenizatório devido à vítima, previsto no artigo 387, inciso 
IV, do Código de Processo Penal, deverá obedecer o princípio do contraditório, assegurado ao réu, no curso do pro-
cesso, defender-se da imputação.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014 

Referência Legislativa: Art. 387, IV do Código de Processo Penal



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

496

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000186-82.2007.8.05.0092 
  TJBA, Ap.Crim. 0000123-30.1994.8.05.0022
  TJBA, Ap.Crim. 0003264-16.2010.8.05.0113
  TJBA, Ap.Crim. 0001300-53.2011.8.05.0080
  TJBA, Ap.Crim. 0000051-41.2012.8.05.0239
  TJBA, Ap.Crim. 0000526-02.2012.8.05.0011

SÚMULA Nº 7
O emprego de arma, inclusive de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante prevista no inciso 
I, §2º do Art. 157 do Código Penal.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 157, I, § 2º do Código Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0007727-03.2010.805.0080
  TJBA, Ap.Crim. 69983-4/2008
  TJBA, Ap.Crim. 0001557-66.2004.805.0000
  TJBA, Ap.Crim. 0001758-80.2010.805.0088

SÚMULA Nº 8
É irrelevante a falta ou nulidade de laudo pericial para a comprovação do potencial lesivo da arma ou munição ne-
cessários à configuração dos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do desarmamento, tendo em vista o fato 
de a periculosidade ser ínsita à própria tipificação penal, em benefício da proteção da segurança coletiva.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Lei nº 10.826/2003

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000126-95.2010.8.05.0192 
  TJBA, Ap.Crim. 0017168-17.2011.8.05.0001
  TJBA, Ap.Crim. 0079160-13.2010.8.05.0001
  TJBA, Ap.Crim. 0002526-02.2005.8.05.0146
  TJBA, Ap.Crim. 0037451-95.2010.8.05.0001
  TJBA, Ap.Crim. 0002067-44.2006.8.05.0120
  TJBA, Ap.Crim. 0000263-23.2010.8.05.0113
  TJBA, Ap.Crim. 0106372-43.2009.8.05.0001
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SÚMULA Nº 9
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre o PLANSERV 
e seus filiados.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014
Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ap.Civ. 59733-8/2008
  TJBA, Ap.Civ. 0178516-4.2008
  TJBA, Ap.Civ. 0068532-3/2008
  TJBA, Ag.Inst. 0008342-3/2010

SÚMULA Nº 10
É nulo o ato de reprovação de candidato em psicoteste, caso não lhe seja concedida a oportunidade de conhecer as 
razões objetivas pelas quais foi considerado inapto ao exercício do cargo público pleiteado.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Art. 37, II da Constituição Federal

Precedentes: STJ, RMS 34.576/RN
  STJ, RMS 33.650/PA
  STJ, RMS 31.779/AC
  STJ, RMS 27.841/ES
  TJBA, Ap.Civ. 0095917-5/2008
  TJBA, Ap.Civ. 0178497-7/2007
  TJBA, Ap.Civ. 38841-2/2007
  TJBA, Ag.Inst. 68697-4/2007
  TJBA, Ag.Inst. 59828-5/2007
  TJBA, MS 3520-1/2007
  TJBA, Reexame Necessário 18230-1/2009

SÚMULA Nº 11
As pessoas portadoras de deficiência, ou de reduzida mobilidade física, demonstrada por perícia médica realizada, 
ou somente coordenada, pelo órgão municipal gestor competente, tem direito subjetivo à gratuidade no transporte 
coletivo urbano.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014
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Referência: Lei nº 10.048/2000
 Lei nº 10.098/2000
 Decreto nº 5.296/2004
 Lei Municipal de Salvador nº 7.201/2007

Precedentes: TJBA, Ap.Civ. 0058292-14.2010.8.05.0001
 TJBA, Ap.Civ. 0012567-77.2010.8.05.0001
 TJBA, Ap.Civ. 0017717-61.2010.8.05.0001
 TJBA, Ag.Inst. 17395-1/2008
 TJBA, Ag.Inst. 0011655-7/2008

SÚMULA Nº 12
Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear trata-
mento “home care”, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de 
exclusão.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ag.Inst. 9068-4/2009
 TJBA, Ag.Inst. 25977-4.2008 
 TJBA, Ag.Inst. 0009355-7/2010
 TJBA, Ag.Inst. 60435-6/2009
 TJBA, Ag.Inst. 50016-5/2008
 TJBA, Ap.Civ. 4587-1/2004

SÚMULA Nº 13
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do 
Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média 
de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que 
venha substituí-lo para este fim.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ag.Inst. 54469-9/2008
 TJBA, Ap.Civ. 34949-0/2009
 TJBA, Ap.Civ. 11886-6/2007
 TJBA, Ap.Civ. 16586-7/2008
 TJBA, Ap.Civ. 14717-2/2009
 TJBA, Ap.Civ. 0060635-1/2009
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SÚMULA Nº 14
A notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos , ainda que situado em comarca diversa 
do domicílio do devedor, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, ou daquele que figura 
em contrato de arrendamento mercantil (leasing), desde que entregue no endereço do devedor, por via postal e com 
aviso de recebimento.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Decreto-Lei nº 611/69

Precedentes: STJ, Resp 1184570/MG
 TJBA, Ap.Civ. 0023671-50.2007.8.05.0080
 TJBA, Ap.Civ. 0018745-9/2009
 TJBA, Ap.Civ. 18481-7/2009
 TJBA, Ap.Civ. 17811-1/2008
 TJBA, Ap.Civ. 8512-0/2010
 TJBA, Ap.Civ. 59405-4/2009
 TJBA, Ap.Civ. 0071040-1/2009
 TJBA, Ap.Civ. 94935-0/2009
 TJBA, Ap.Civ. 0038440-0/2010

SÚMULA 15
Compete ao Juízo Cível o processo e julgamento da Ação de Cobrança do seguro DPVAT

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

Data do Julgamento: 03/08/2017

Data de Publicação/Fonte: DJe 17.08.2018; DJe 22.08.2018; DJe 23.08.2018

Referência Legislativa: Lei n. 6.194/1974 Lei n. 8.078/1990

Precedentes: STJ - REsp 1635398 / PR

 TJBA (Tribunal Pleno) – Conflito de Competência nº 0510893-19.2016.8.05.0001
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